
Més informació:

Si desitges rebre més informació, o una oferta personalitzada per al teu cas, omple la sol·licitud adjunta i envia-la a: 
acordsidescomptes@pimec.org, o bé contacta amb el departament al Tel. 93 496 45 00. 
També pots enviar la sol·licitud online a través de la nostra pàgina web: http://www.pimec.org/ca/contacte-acords

Avantatges per als socis i tarifes: 
NOMÉS ELS SOCIS DE PIMEC poden gaudir d’aquestes condicions.
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SERVEIS 
EXCLUSIUS
PER A SOCIS  
DE PIMEC
ACORDS DE 
COL·LABORACIÓ

ACORD PIMEC–CESCE PAY PER COVER®

Vens a crèdit i...
• No tens assegurança de crèdit perquè t’obliguen a assegurar la globalitat de la teva cartera per un mínim d’un any.

• Tens un nou client i t’agradaria donar-li crèdit des del primer euro de venda, però no el coneixes bé i no te’n fies.

• Encara que tinguis una assegurança de crèdit tens clients sense cobertura.

• Encara que tinguis una assegurança de crèdit t’agradaria comptar amb una segona opinió.

• Necessites tenir alguns clients en vigilància.

• Seria aconsellable rebre alertes d’empreses que es queden fora de cobertura de crèdit.

• T’agradaria prendre decisions basades en una opinió que es comprometi.

Amb la voluntat d’oferir serveis que siguin d’interès per a les empreses, CESCE, mitjançant la solució PAY PER COVER, posa 
a disposició dels socis de PIMEC el següent acord de col·laboració:
1. Risk Management

↑ Classificació i monitoratge dels clients que escullis en temps real.
↑ Assessorament per part de 70 professionals en 10 països sense necessitat de contractar una assegurança de crèdit.
↑ Classificacions vinculants si decideixes activar el servei de cobertura del risc

2. Cobertura de Risc
↑ Flexibilitat total per escollir quins clients vols assegurar segons la solució que contractis:

· Assegura tota la teva cartera amb «CESCE MASTER ORO Full Cover».
· Assegura únicament els clients que decideixis amb «CESCE MASTER ORO Pay Per Cover».

↑ Preus diferents per a cada un dels teus clients, en funció del risc.
↑ Sense prima mínima inicial. Paga només pels clients que cobreixis.
↑ Sense limitacions addicionals, ni Indemnització Màxima Anual.
↑ Cobertura de fins al 95% de l’import de les factures

3. Finançament
Avança el cobrament de les teves factures de forma immediata:

↑ Finançament bancari, a través dels nostres Certificats d’assegurança i Títols de liquiditat, gràcies als acords de CESCE
amb les principals entitats financeres.

↑ Finançament no bancari amb el Fondo Apoyo a Empresas. Un servei de facturatge 100% flexible amb el qual podràs 
disposar ràpidament de l’import de les teves factures a un tipus d’interès de tan sols el 2,75%. Podràs accedir al finançament 
del Fondo Apoyo a Empresas:
· Com a client CESCE MASTER ORO Full Cover o Pay Per Cover.
· De forma directa, contractant exclusivament aquest servei de finançament.

4. Prospecció de mercats
Eines exclusives de Prospecció de Mercats per localitzar nous clients solvents per a la teva empresa, tant a Espanya com
a l’exterior.
PROSPECTA - GRS GLOBAL - PROSPECTA INTERNACIONAL - RIESGO PAÍS - Prens@mail

Vens a crèdit i...
• No tens assegurança de crèdit perquè t’obliguen a assegurar la globalitat de la teva cartera per un mínim d’un any.

• Tens un nou client i t’agradaria donar-li crèdit des del primer euro de venda, però no el coneixes bé i no te’n fies.

• Encara que tinguis una assegurança de crèdit tens clients sense cobertura.

• Encara que tinguis una assegurança de crèdit t’agradaria comptar amb una segona opinió.

• Necessites tenir alguns clients en vigilància.

• Seria aconsellable rebre alertes d’empreses que es queden fora de cobertura de crèdit.

• T’agradaria prendre decisions basades en una opinió que es comprometi.

Con la voluntad de ofrecer servicios que sean de interés para las empresas, CESCE, mediante la solución PAY PER COVER, 
pone a disposición de los socios de PIMEC el siguiente acuerdo de colaboración:
1. Risk Management

↑ Clasificación y monitorización de los clientes que escojas en tiempo real.
↑ Asesoramiento por parte de 70 profesionales en 10 países sin necesidad de contratar un seguro de crédito.
↑ Clasificaciones vinculantes si decides activar el servicio de cobertura del riesgo.

2. Cobertura de Riesgo
↑ Flexibilidad total para escoger qué clientes quieres asegurar según la solución que contrates:

· Asegura toda tu cartera con «CESCE MASTER ORO Full Cover».
· Asegura únicamente los clientes que decidas con «CESCE MASTER ORO Pay Per Cover».

↑ Precios diferentes para cada uno de tus clientes, en función del riesgo.
↑ Sin prima mínima inicial. Paga sólo por los clientes que cubras.
↑ Sin limitaciones adicionales, ni Indemnización Máxima Anual.
↑ Cobertura de hasta el 95% del importe de las facturas.

3. Financiación
Adelanta el cobro de tus facturas de forma inmediata:

↑ Financiación bancaria, a través de nuestros Certificados de seguro y Títulos de liquidez, gracias a los acuerdos de CESCE
con las principales entidades financieras.

↑ Financiación no bancaria con el Fondo Apoyo a Empresas. Un servicio de factoring 100% flexible con el que podrás 
disponer rápidamente del importe de tus facturas a un tipo de interés de tan sólo el 2,75%. Podrás acceder a la financiación
del Fondo Apoyo a Empresas:
· Como cliente CESCE MASTER ORO Full Cover o PayPer Cover.
· De forma directa, contratando exclusivamente este servicio de financiación.

4. Prospección de mercados
Herramientas exclusivas de Prospección de Mercados para localizar nuevos clientes solventes para tu empresa, tanto en
España como en el exterior.
PROSPECTA - GRS GLOBAL - PROSPECTA INTERNACIONAL - RIESGO PAÍS - Prens@mail

Noves solucions flexibles per a gestionar els riscos de crèdit
de la teva cartera de clients



PERSONA DE CONTACTE

Nom Cognoms

Telèfon Mòbil

Correu electrònic

Càrrec, àrea funcional

Càrrec, categoria professional

Dono el meu consentiment per tal que PIMEC pugui utilitzar les dades facilitades per a informar-me de les 
novetats, serveis, notícies i/o promocions com a organització empresarial a través de diferents canals de 
comunicació com, per exemple, butlletins electrònics.

Signatura i segell

, de de 202_ 

Remet aquesta sol·licitud per correu electrònic a: acordsidescomptes@pimec.org, o bé online a través de la nostra 
pàgina web: http://www.pimec.org/ca/contacte-acords.

CLÀUSULA PRIVACITAT ACORDS DE COL·LABORACIÓ
D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, us informem de la política de privacitat que aplicarem a aquestes dades. El 
responsable del tractament és la Confederació Empresarial PIMEC, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, amb NIF: G61512257. Les dades seran 
tractades amb la finalitat de respondre a la vostra sol·licitud d’informació sobre acords amb tercers. Es conservaran el temps necessari per complir 
amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de l’esmentada finalitat. La signatura 
d’aquest document implica que accepteu expressament que les dades proporcionades seran comunicades a les empreses que proporcionen les ofertes 
especials de productes i serveis per als associats que heu assenyalat amb la finalitat que us puguin fer arribar la informació sol·licitada. Una vegada 
comunicades, les dades passaran a formar part de tractaments dels quals són responsables cadascuna de les empreses que han rebut les dades, i que 
us proporcionaran la informació adient sobre la política de privacitat que aplicaran al tractament de les vostres dades. En relació al tractament del qual 
és responsable PIMEC, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió de les dades, i de limitació i oposició al seu tractament. Per a això, 
us podeu dirigir a PIMEC per correu postal al C/Viladomat, 174 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.
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Sóc client de CESCE     Si      No 

DADES EMPRESA

Empresa (Raó social)

CIF/NIF 

Adreça Codi Postal

Població Provincia

Telèfon
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