
CREDIT INSURANCE

COFACE ONDERSTEUNT UW COMMERCIËLE 
ONTWIKKELING MET EEN NIEUW 
KREDIETVERZEKERINGSPRODUCT

Ik heb bijkomende dekking nodig.

Ik wil bepaalde groeidoelstellingen halen, 
dus ik heb graag net dat ietsje meer !

Ik zou graag meer informatie hebben om 
me te helpen beslissen of bijkomende 
verzekeringsdekking aangewezen is.

When more is  
your strategy

VRAAG EN VERKRIJG 
ONLINE EEN BIJKOMENDE 
DEKKING DIE NIET 
GEANNULEERD KAN 
WORDEN, EN VOOR EEN 
DUUR DIE U ZELF KIEST

U verkreeg een primaire dekking 
lager dan de gevraagde kredietlimiet, 
hetzij geen dekking ?

TopLiner biedt  u:

• een niet-opzegbare*  bijkomende 
dekking

• voor uw klanten waar ook ter 
wereld 

TOPLINER, EEN VOORSTEL RECHTTOE 
RECHTAAN, EN MET EEN 
ONMIDDELLIJK ANTWOORD
• Kies het bedrag van de gewenste bijkomende 
dekking

• Bepaal zelf de looptijd en dit tot op de dag 
nauwkeurig

• Vraag en bekijk ons tariefvoorstel online via Cofanet

• Valideer met één muisklik. Uw dekking start 
onmiddellijk

TopLiner

* : uitgezonderd ingeval van insolvabiliteit.

• Bedrag : van 5000 euro tot 5 miljoen euro

• Looptijd : van 30 tot 90 dagen

U past deze parameters in Cofanet aan in functie 
van uw behoeften.

PARAMETERS VOOR DE BIJKOMENDE DEKKING:



TOPLINER

BIJKOMENDE DEKKING 
GEÏNTEGREERD IN 
UW GLOBALLIANCE 
CONTRACT

Binnen uw huidig Globalliance 
contract krijgt u automatisch 
toegang tot deze bijkomende 
verzekeringsdekking , die bovendien 
niet raakt aan de voorwaarden  van 
uw primaire dekking.

De premie wordt berekend in 
functie van het bijkomend risico, een 
bijkomende omzetdeclaratie is niet 
nodig.

Een bijkomende dekking  zonder 
aanrekening van bijkomende 
limietkosten.

De voorwaarden van schade-
aangifte evenals de voorwaarden tot 
schadevergoeding blijven eveneens 
ongewijzigd.

EEN AANGEPASTE PRIJS DIE U 
TOELAAT DE VERHOGING VAN HET 
RISICO IN TE SCHATTEN

Voor verslechterde risico’s, waarin onze underwriters 
hun preventieve rol ten volle opnemen,  is Topliner  
een aanvulling.

Topliner biedt u een prijs in functie van het  risico op 
de koper in kwestie, en houdt in real time rekening 
met het gewenste bedrag en de gewenste looptijd 
van de dekking.

MET TOPLINER BENT U HET DIE DE 
BESLISSING NEEMT

TopLiner biedt een bijkomende dekking die 
verdergaat dan de klassieke kredietverzekering en 
er zich van onderscheidt
Toets dit vervolgens af aan uw nettomarge en 
vergewis u van de rendabiliteit van uw commerciële 
transactie.

VOOR MEER INFORMATIE
KAN U ZICH RICHTEN TOT UW VERTROUWDE
COFACE CONTACTPERSOON VIA HET NUMMER : 02 / 404 01 11

info@coface.be 
www.coface.be

COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR - VESTIGING IN BELGIË
VORSTLAAN 100 BOULEVARD DU SOUVERAIN - B-1170 BRUSSEL - RPR BRUSSEL BTW/TVA BE 0451 902 214
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Met Topliner beschikt  u  over een essentiële 
aanvulling  (the missing link) ter optimalisatie van 
het risicobeheer onder uw Globalliance contract.


