EULER HERMES DANMARK

SIMPLICITY
SAMME DÆKNING, BARE
MEGET MERE SIMPELT

Det er vores mission at hjælpe din virksomhed ved at begrænse de
økonomiske konsekvenser, hvis din kunde ikke betaler. Euler Hermes kan
enkelt og hurtigt give din virksomhed økonomisk sikkerhed i tilfælde af
dårlige betalere, så du kan fokusere på at drive forretningen.
IKKE EN TRADITIONEL
KREDITFORSIKRING
Simplicity er en Euler Hermes løsning
særligt henvendt mod mindre
virksomheder. Policekontrakten løber
1 år ad gangen, og præmien
fastsættes udelukkende på baggrund
af din omsætning. Det har altså ingen
betydning, hvordan udviklingen er i
din branche.
Med Simplicity får du en enkel
kreditforsikring, som dækker dine
danske og udenlandske kunder og

FAKTA OM EULER HERMES
•

Verdens førende kreditforsikringsselskab med en global markedsandel
på 35 %

•

Overvåger virksomheder aktive på markeder, der repræsenterer 92 % af
det globale BNP

•

Modtager 20.000 kreditansøgninger hver dag

•

Stor viden om lokale markeder gennem globalt netværk af
søsterselskaber og samarbejdspartnere

•

Rating AA fra Standard & Poor’s

•

En del af Allianz koncernen

*Australien, Belgien, Canada, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Luxemburg,
Malta, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, USA og Østrig

kræver et minimum af din tid.
Er uheldet ude, modtager du
godtgørelsen inden 120 dage efter
skadesanmeldelsen. Du er altså kun
berørt af et evt. tab i en kort periode.
SIMPLICITY ER FOR DIG, SOM:
• Har en omsætning på maks.
60 mio. kr.
• Har brug for dækning af kunder i
Danmark og de 28 øvrige lande*,
som policen dækker
• Søger en nem løsning, der
optager mindst muligt tid i
hverdagen

SIMPLICITY
- ENKELT, SMART, TRYGT

SÅ GODT ER DU DÆKKET - VÆLG IMELLEM:

Grade

Betydning

Sandsynlighed for tab

BASISDÆKNING (UDEN GRADE-INDEKS)
DÆKNING PÅ 60 % AF ALLE DEBITORER

1

Exceptionel

Nærmest ingen risiko for tab

2

Meget stærk

Minimal risiko for tab

UDVIDET DÆKNING MED GRADE-INDEKS
Grade 1-6: 		
Dækning på 90 %
Grade 7-10: 		
Ingen dækning
Hvis graden ikke kan opnås: Ingen dækning

3

Stærk

Lav risiko for tab

4

God

Under middel risiko for tab

5

Middel

Middel risiko for tab

6

Overvåges

Over middel risiko for tab

7

Svag

Forøget risiko for tab

8

Kriseramt

Høj risiko for tab

9

Kan ikke forsikres

Meget høj risiko for tab

10

Insolvent

KLAR DET HELE ONLINE
EOLIS er Euler Hermes online system, hvor du får
adgang til al den information, du har brug for
om dine kunder, din police og dine
skadesanmeldelser. Du kan med andre ord klare
det hele i dit eget tempo og på det tidspunkt,
der passer dig bedst - uafhængig af
åbningstider.
MED EOLIS KAN DU BL.A.:

•
•
•

Få overblik over din police
Få adgang til Grade-indekset, der tager
temperaturen på over
40 mio. virksomheder hver dag
Ansøge om dækning af nye kunder
Indberette manglende betalinger
Anmelde nye fordringer og følge status på
dine inkassosager

Ring på tlf. +45 88 33 33 88 og få en snak med
en af vores konsulenter om Simplicity.

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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