EULER HERMES DANMARK

FORSIKRING AF
FORUDBETALINGER
ADVANCED PAYMENT
PROTECTION (APP)

NÅR DU HAR BRUG FOR AT FORSIKRE DINE FORUDBETALINGER
Forsikring af forudbetalinger dækker
forudbetalinger til dine leverandører.
Du er forsikret, når forudbetalte varer
ikke leveres, eller når tilbagebetaling
ikke finder sted.
HVAD ER EN FORUDBETALING?

EULER HERMES DANMARK
Amerika Plads 19
DK - 2100 København Ø
Tel. +45 88 33 33 88
contact.dk@eulerhermes.com
www.eulerhermes.dk

HVORFOR EULER HERMES?
Euler Hermes er verdens førende
kreditforsikringsselskab. Vi hjælper
vores kunder med at træffe de rigtige
beslutninger og vækste i hele verden.

Beløb som efter aftale betales forud
for en vareleverance eller en service,
der skal udføres. Kendes også som
depositum. Forudbetalingen kan også
gøres på vegne af en tredjepart.

Med Forsikring af forudbetalinger får
du adgang til vores eksperters brede
viden og erfaring i de markeder og
brancher, hvor du planlægger at
importere fra ved brug af
forudbetaling.

HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN?

FORDELE VED APP-POLICEN

•
•
•
•

Når du har forsikret dine
forudbetalinger, kan du:

Ved leverandørens insolvens
Ved manglende tilbagebetaling
Hvis der indtræffer politisk risiko
Vi forsikrer som udgangspunkt
leverandører i alle markeder og
brancher

✔ Trygt forudbetale din levarandør
✔ Importere sikkert fra nye markeder
✔ Få bedre finansieringsbetingelser
✔ Få forudbetalingsrabat hos dine
leverandører

✔ Betale forud for tredjepart på 		

sikker vis (via tredjepartsløsning)

FAKTA OM APP-POLICEN

DINE FORDELE

•

Risici omfattet af policen:
- Manglende tilbagebetaling
- Leverandørinsolvens
- Politisk risiko

•

Du kan på sikker vis:
- Skifte til bedre leverandører
- Indkøbe nye produkter og services
- Importere fra nye markeder

•

Høj dækning:
- Op til 90% af den forsikrede gæld 			
udbetales i tilfælde af en skade
Dækker en eller flere forudbetalinger i
kontraktens løbetid

•

Sikkerhed for din virksomhed og dine
finansieringskilder:
- Sikring af finansiering
- Bedre finansieringsbetingelser

•

Du kan få forudbetalingsrabat hos dine leverandører
- Kan måske dække hele eller dele af APP-		
præmien
Minimerer din virksomheds risici

•

Dækker nationale og globale transaktioner

•

Dækning er mulig for forudbetalinger foretaget
på til 12 måneder forud for leverancerne

•

•

Skræddersyet tredjepartsløsning

•

Tryghed for tredjepartsbetalinger:
- Dækning hvis du betaler en leverandør som
tredjepartsagent

1. Forudbetaling af x% af aftalesummen
2. Levering af produkter/service.
Hvis leverance ikke sker, returneres
forudbetalingen
Leverandør

Virksomhed

Kontrakt

3. Euler Hermes erstatter
det betalte beløb, hvis trin 2
ikke finder sted.

ER DU INTERESSERET I ET TILBUD PÅ
FORSIKRING AF FORUDBETALINGER?
Kontakt os på tlf. +45 88 33 33 88 eller besøg eulerhermes.dk
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