EULER HERMES DANMARK

CAP
CAP+
NÅR DU HAR BRUG FOR
EKSTRA DÆKNING

At handle med kreditgivning medfører altid en vis risiko, som mange
virksomheder nedsætter vha. traditionelle kreditforsikringer. Men
nogle gange har man brug for ekstra dækning - udover det beløb, som
allerede er bevilget under den traditionelle kreditforsikringspolice.
Derfor tilbyder vi CAP og CAP+, som giver mulighed for at dække
afviste ansøgninger eller udvide en dækning, der allerede er bevilget.
FORDELE VED CAP OG CAP+
•
•
•
•
•

Dækker afviste eller delvist godkendte dækninger
Konkurrencedygtig pris
Nem at ansøge online
Ingen indberetning af omsætning - faktura fremsendes automatisk månedligt
Dækker det danske marked og en række eksportmarkeder

KUN HOS EULER HERMES
CAP er et kreditforsikringsprodukt udviklet af Euler Hermes som et eksklusivt
tilbud til vores kunder. CAP og CAP+ er tillægsprodukter til din eksisterende
police hos Euler Hermes, som giver dig mulighed for en ekstra dækning.
HVORFOR CAP?
Nogle gange har du brug for dækning af højrisiko-købere eller købere, som vi
har begrænset viden om. Med en CAP police kan du få den ekstra dækning, du
har brug for, så du trygt kan fortsætte samarbejdet.
CAP og CAP+ kan bruges på både danske og udenlandske kunder. Det betyder
bedre vækstmuligheder for din virksomhed både lokalt og internationalt. Du
skal dog være opmærksom på, at der kan være særlige forhold for enkelte
brancher.

HVORNÅR SKAL DU OVERVEJE CAP/CAP+?
•
•
•

Når du har brug for mere dækning på en delvist godkendt køber
Når du har brug for dækning på en afvist køber
I højsæsonen, når du har en engangsforretning eller særlige
salgsmuligheder

HVAD ER
CAP OG CAP+?
CAP TIL DELVIST GODKENDTE DÆKNINGER

FAKTA OM CAP+:

CAP er en police, som gør det muligt for dig at
•
søge om ekstra dækning i de tilfælde, hvor din
traditionelle police ikke kan dække hele det
ønskede beløb. Du får altså mulighed for at øge
•
dækningen på dine relativt risikoudsatte kunder.
Hvis det sker, at den underliggende dækning bliver
reduceret, vil CAP dækningen blive reduceret
•
tilsvarende.
FAKTA OM CAP:
•
•
•
•
•

CAP+ er et tillægsprodukt, som forudsætter
at du har en eksisterende police hos Euler
Hermes
CAP+ tilbydes kun til de af dine kunder, hvor
Euler Hermes tidligere har afslået en
forsikringsdækning
Præmiesatsen for CAP+ er 7,2% årligt af
CAP+ kreditdækningen og betales månedligt

Er du interesseret i en CAP eller CAP+ police?
Kontakt os på tlf +45 88 33 33 88.

CAP er et tillægsprodukt, som forudsætter at
du har en eksisterende police hos
Euler Hermes
CAP er en udvidelse af en eksisterende
dækning på en delvist godkendt debitor
En CAP police kan forhøje en godkendt
kreditgrænse i din standardpolice med op til
100%
Præmiesatsen for CAP er 3,6% årligt af CAP
kreditdækning og betales månedligt
Løbetid: En dækning er gyldig i min. 3 mdr.

CAP+ FOR AFSLÅEDE DÆKNINGER

EULER HERMES DANMARK
Møntergade 5
DK-1116 København K
Tel. +45 88 33 33 88
contact.dk@eulerhermes.com
www.eulerhermes.dk
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Hvis Euler Hermes oprindeligt har afvist en
dækning, kan du søge om dækning via en CAP+
police. Du kan søge dækning på så mange købere,
som du har behov for i Danmark og en række
eksportmarkeder. Ansøgningerne bliver vurderet
individuelt og tildeles særskilte kredittgrænser, så
du er sikker på, at hver enkel debitor er dækket
bedst muligt.

