EULER HERMES DANMARK

KREDITFORSIKRING
DU ER SKRØBELIG, HVIS
KUNDEN IKKE BETALER

HVORFOR SKAL JEG HAVE EN
KREDITFORSIKRING?

•
•

Når du giver dine kunder kredit,
medfører det en risiko for, at de ikke er
i stand til at betale. Med en kreditforsikring fra Euler Hermes overtager
vi din kreditrisiko, klarer det løbende
arbejde med at vurdere og følge op
på dine debitorer, og giver dig
adgang til en bred vifte af oplysninger
om bl.a. juridiske forhold og
markedsforhold. Det giver dig et
endnu bedre beslutningsgrundlag
både overfor dine eksisterende
kunder og potentielle kunder.
HAR DU EN KREDITFORSIKRING, FÅR DU:
•
•

Sikring af din virksomheds
likviditet og debitorer
Øget kreditværdighed og bedre
konkurrenceevne

•

•

Mulighed for at øge
omsætningen uden risiko
Frigjort ressourcer, når vi laver
kreditvurderinger for dig
Et bedre beslutningsgrundlag
baseret på kvalificerede
kreditvurderinger og professionel
rådgivning, så du kan identificere
de mest lønsomme kunder
Realistiske forudsætninger for
budgetlægning - en præmie kan
budgetteres, det kan et tab ikke

HVAD KOSTER DET?
Når vi laver et tilbud til dig, tager vi
udgangspunkt i din virksomheds
aktuelle situation og behov. Vi ser
bl.a. på dine debitorers
kreditværdighed, kredittid, hidtidige
tab, brancherisici og omsætning.
Præmien på din skræddersyede
løsning udgør kun nogle få promiller
af din virksomheds omsætning.
HVORDAN ER JEG DÆKKET?

KORT OM KREDITFORSIKRING HOS EULER HERMES
•

Overvågning af bl.a. dine kunders økonomiske situation,
brancheudvikling og politiske hændelser

•

Dækning af op til 90 % af dit tab

•

Udbetaling af erstatning allerede efter 14 dage

•

Minimal omkostning i forhold til risiko

•

Erhvervsinkasso i over 90 lande

•

Søg om dækning og hent rapporter, samt få overblik over sagsforløb
og omkostninger via vores online system EOLIS

Kreditforsikringen dækker som
hovedregel tab, der skyldes
manglende betaling for leverede
varer og tjenesteydelser som følge af
debitors insolvens. Som
udgangspunkt dækker vi 90 % af dit
udestående, så du ikke står tilbage
med et stort, økonomisk tab.

HOS OS FÅR DU
HELE PAKKEN
GLOBAL INKASSOSERVICE

Vi hjælper dig med professionel erhvervsinkasso
i over 90 lande gennem vores globale
inkassonetværk af Euler Hermes kontorer og
faste samarbejdspartnere. De lokale eksperter
vurderer, hvordan den enkelte sag håndteres
mest hensigtsmæssigt, så der tages hensyn til
kundens situation, lokal lovgivning samt praksis
og procedurer i forbindelse med inddrivelse af
fordringer i det pågældende land.
Så uanset hvor din kunde befinder sig, kan vi
inddrive dit udestående.
RÅDGIVNING I SALG PÅ KREDIT
En kreditforsikring hjælper dig med at vurdere
en potentiel kunde, allerede inden aftalen er
indgået. Med udgangspunkt i kundens
kreditværdighed ved du, om det i det hele taget
er rentabelt at starte et samarbejde.
Kreditvurderingen kan også bruges som led i
forhandling om betalingsbetingelser, så du kan
tilbyde kunden en optimal og individuel løsning.
Vi står også til rådighed med vores
internationale erfaring og ekspertise omkring
kontrakts- og markedsforhold. På den måde
tages der ikke udelukkende hensyn til din
kundes kreditværdighed, men også til regionale
forskelle i f.eks. betalingsbetingelser og
kredittider.
HURTIG UDBETALING NÅR DIN KUNDE IKKE KAN
BETALE
Vi gør vores yderste for at inddrage dine
tilgodehavender, men lykkes det ikke, udbetaler
vi erstatning for dine tab allerede 14 dage efter,
vi har modtaget dokumentation for tabet.

Er der tale om en udenlandsk kunde, kan
erstatning udbetales, hvis betalingen blot er
udeblevet efter et aftalt antal dage - også
selvom kunden ikke er gået konkurs eller i
betalingsstandsning.
LØBENDE OVERVÅGNING AF DINE KUNDERS
KREDITVÆRDIGHED
Din kundes kunder kan svigte,
markedsforudsætningerne kan ændre sig, så
salget svigter, eller der kan ske politiske
hændelser, der fjerner din kundes
forretningsgrundlag. Det betyder, at dine
udestående fordringer kan komme i farezonen.
Vi overvåger virksomheder aktive på markeder,
der repræsenterer 92 % af det globale BNP. Så
skulle der ske ændringer i dine kunders situation,
som kan have betydning for dine udeståender,
advarer vi dig med det samme.
Vil du vide mere om, hvordan vi kan sikre din
virksomhed, så ring på tlf. +45 88 33 33 88 og
få en snak med en af vores konsulenter.
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Selvom vi erstatter dit tab, er den bedste løsning
selvfølgelig, at kunden betaler sine regninger.
Derfor tilbyder vi inkasso som en integreret del
af kreditforsikringsløsningen.

