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PROJEKTFORSIKRING
COVER ONE

Projektforsikring (Cover One) dækker
dine udeståender ved udeblevne
betalinger ifm. kontrakter med lange
løbetider. Forsikringen dækker både
dine kreditrisici og dine direkte
omkostninger ved produktion.
Dækningen på din police er uændret i
hele policens løbetid.
HVAD ER PROJEKTFORSIKRING?
Projektforsikring fra Euler Hermes
dækker udeståender og direkte
omkostninger, hvor der indgår en eller
flere leverancer over tid. Du er dækket
ved konkurs, udeblevne betalinger og
hvis der indtræffer politisk risiko.
Policen dækker kontrakter med
løbetider i op til tre år og har en aftalt
kredit limit, der ikke kan tilbagekaldes
i hele kontraktens løbetid.

FORDELE VED
PROJEKTFORSIKRINGSPOLICEN
Når du har Projektforsikring, kan du:

✔ trygt indgå længerevarende
kontrakter

✔ overlade risikovurdering af dine
kunder til vores eksperter

✔ skabe sikkerhed for dine
finansieringskilder

✔ udvide din forretning til nye
markeder

✔ komme hurtigt i gang – policen er
nem at oprette

HVORFOR EULER HERMES?
Euler Hermes er verdens førende
kreditforsikringsselskab. Vi hjælper
vores kunder med at træffe de rigtige
beslutninger og vækste i hele verden.
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Tel. +45 88 33 33 88
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Med Projektforsikring får du ud over
en forsikring med høj
skadesudbetaling adgang til vores
eksperters brede viden og erfaring i
både nationale og globale markeder
og brancher, hvor du planlægger at
indgå længerevarende kontrakter.

FAKTA OM PROJEKTFORSIKRING

DINE FORDELE

•

Sikrer din virksomhed mod tab pga.:
- udeblevne betalinger for varer eller services,
som er dækket af policen
- din virksomhed ikke kan levere de aftalte
varer eller services fx pga. købers insolvens

•

Du kan på sikker vis vækste din virksomhed og
fokusere på at:
- indgå nye og flere kontrakter med dine kunder
- samarbejde med nye kunder
- sælge til nye markeder

•

Dækker dine tab, når din kunde:
- går konkurs
- ikke betaler inden for den aftalte kredittid
- ikke betaler og Euler Hermes fraråder
yderligere leverancer
- rammes af politisk risiko eller
naturkatastrofe

•

Sikkerhed for din virksomhed og dine
finansieringskilder:
- beskytter din virksomhed mod tab
- muliggør bedre finansieringsbetingelser

•

Nem og enkel oprettelse af police, som er så godt
som administrationsfri

•

Fleksibel police, der passer til din virksomheds
specifikke behov

•

Projektforsikringspolicen beskytter din bundlinje,
fordi forsikringspræmien kan indgå som en
projektomkostning

•

Høj dækning og sikkerhed
- uopsigelig kredit limit for specifikke
kontrakter i op til tre år
- udbetaling af op til 90% af din virksomheds
tab i forbindelse med en skade
- dækker både nationale og globale projekter

•

Skræddersyet dækning:
- tilpasset ønsket kontraktsum
- policens løbetid kan være op til tre år
- du betaler kun for den faktiske udnyttelse af
dækningen
- dækning kan træde i kraft, både før og efter
kontrakten og leverancerne påbegyndes

ER DU INTERESSERET I ET TILBUD PÅ
PROJEKTFORSIKRING?
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