O serviço sempre alerta,
atento a todos os incumprimentos

O novo serviço CyC Alerta reage de imediato: notifica o devedor sobre
os incumprimentos quando estes ocorrem, melhorando a gestão de
cobranças do segurado sem prejudicar as suas relações comerciais.

Aproveite os benefícios do serviço mais alerta.
Reaja de imediato diante de um incumprimento.

Melhore a sua gestão de cobranças
Com o CyC Alerta, ao receber um Aviso de Falta de Pagamento,
a Companhia dirigir-se-á directamente ao seu cliente para lhe
comunicar o facto e solicitar que regularize a situação.
Discrimine o envio entre os seus clientes
Como nem todos os clientes são iguais, decida sempre, devedor
por devedor, quais os clientes da sua carteira que requerem uma
reacção antecipada do CyC Alerta para cumprir com as suas
obrigações de pagamento.
Em Portugal ou em qualquer parte do mundo
Visto que o mundo é o seu mercado potencial, o serviço CyC Alerta
cobre tanto os seus devedores no mercado nacional como as suas
operações de exportação.
Evite o desgaste da sua relação comercial
Conte sempre com o apoio da Crédito y Caución, evitando expor-se
de forma directa a um possível conflito com o seu cliente.
Melhore a tesouraria e reduza possíveis sinistros
O sistema CyC Alerta é uma mais-valia que regulará de forma
antecipada os atrasos dos seus clientes para melhorar a posição
da tesouraria e reduzir possíveis sinistros.
Minimize os seus gastos de gestão
Cada comunicação remetida pela Companhia gerará um custo
mínimo para o segurado, a ser facturado mensalmente. Encontrará
a tabela de gastos 2019 em vigor no CyCred.
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