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När du behöver extra täckning
Att utöka sin kredit innebär alltid en viss risk och många företag
minskar risken med en traditionell kreditförsäkring. Men ibland
behöver man extra täckning utöver det belopp som redan är beviljat
under det traditionella kreditförsäkringsavtalet.
Därför erbjuder vi CAP och CAP+. Dessa lösningar ger dig möjlighet
att täcka avslagna limitansökningar, eller utöka en limit som redan är
beviljad.

Fördelar med CAP

Bara hos Euler Hermes
CAP är en kreditförsäkringsprodukt utvecklad av Euler Hermes
som ett exklusivt erbjudande till våra kunder. CAP/CAP+ är
tilläggsprodukter till ditt existerande avtal med Euler Hermes, som
ger dig möjlighet till extra täckning.

Varför CAP?
Ibland har du användning för limiter på högriskköpare eller köpare
som du har begränsad kunskap om. Med CAP kan du få den extra
täckning du behöver så att du tryggt kan fortsätta med dina affärer.

◾◾ Täcker avslagna eller delvis avslagna ansökningar
◾◾ Konkurrenskraftigt pris
◾◾ Enkelt att ansöka online
◾◾ Täcker den Svenska marknaden och en lång rad exportmarknader

När behöver du CAP?
•
•
•

När du behöver mer täckning på en delvis
godkänd kund
När du behöver täckning på en kund som
fått avslag
När en affär befinner sig i högriskzonen,
när du har en engångsaffär eller särskilda
försäljningsmöjligheter

CAP och CAP+ kan användas på både svenska och utländska kunder.
Det betyder bättre tillväxtmöjligheter för din verksamhet både lokalt
och internationellt. Du ska emellertid alltid vara uppmärksam på att
olika villkor kan gälla i olika branscher.

Vad är CAP och CAP+?
CAP för delvis godkända limitansökningar

CAP+ för avslagna limitansökningar

CAP är ett avtal som gör det möjligt för dig att ansöka om extra
täckning vid de tillfällen som ditt traditionella avtal inte kan täcka hela
det önskade beloppet. Därmed har du alltså möjlighet att öka limiten
på de kunder där det finns en större risk. Om den grundläggande
limiten skulle bli reducerad kommer CAP också att bli reducerad
tillsvidare.

När Euler Hermes har slagit av en ansökan kan du söka limit med
en CAP+. Du kan söka på det antal limiter du har behov av inom en
lång rad exportmarknader. Anökningarna behandlas individuellt och
tilldelas särskilda kreditgränser, så att du kan vara säker på att varje
enskild köpare täcks på bästa möjliga sätt.

Fakta om CAP:

◾◾ CAP+ är en tilläggsprodukt som förutsätter att du har ett

◾◾ CAP är en tilläggsprodukt som förutsätter att du har ett existerande

existerande avtal med Euler Hermes
◾◾ CAP+ erbjuds endast till dem av dina kunder som Euler Hermes
tidigare har avslagit en limitansökan för
◾◾ Premiesatsen för CAP+ är 6 % av limitbeloppet

avtal med Euler Hermes
◾◾ CAP är en utökad limit på en delvis godkänd köpare i riskzonen
◾◾ Ett CAP-avtal kan höja en godkänd limit i ditt standardavtal med

Fakta om CAP+:

upp till 100 %
◾◾ Premiesatsen för CAP är 2 % av limitbeloppet
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Vill du veta mer om CAP eller CAP+? Kontakta oss på
telefon +46 8 555 136 00 eller besök
www.eulerhermes.se/CAP

Euler Hermes Sverige
Döbelnsgatan 24
Postadress: Box 729
SE-101 34 Stockholm
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