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Kreditförsäkring

Du är sårbar om kunden inte betalar
Varför ska jag ha en kreditförsäkring?

Hur är jag skyddad?

När du ger dina kunder kredit medför det en risk för att de inte kan
betala. Med en kreditförsäkring från Euler Hermes övertar vi din
kreditrisk. Vi tar även hand om det löpande arbetet med att värdera
och följa upp dina kunder samt ger dig åtkomst till en stor mängd
upplysningar om bl. a. juridiska villkor och marknader. Detta ger
dig ett ännu bättre beslutsunderlag både för dina existerande och
potentiella kunder.

Kreditförsäkringen täcker som huvudregel förlust på grund av
utebliven betalning avseende levererade varor och tjänster vid
din kunds insolvens. Kreditförsäkringen täcker vanligtvis 90 % av
kundfordran och utbetalas snabbt så att ditt företag kan gå vidare
utan ekonomiska problem.

Med en kreditförsäkring får du:
◾◾ Säkerställande av din verksamhets likviditet och kunder
◾◾ Ökad kreditvärdighet och bättre konkurrenskraft
◾◾ Möjlighet att öka omsättningen utan ytterligare risk
◾◾ Frigjorda resurser, vi gör kreditvärderingen åt dig
◾◾ Ett bättre beslutsunderlag baserat på kvalificerade
kreditvärderingar och professionell rådgivning gör att du kan
identifiera de mest lönsamma kunderna
◾◾ Realistiska förutsättningar för budgetplanering- en premie kan
budgeteras, det kan inte en förlust

Vad kostar det?
När vi ger dig en offert är utgångspunkten för denna din verksamhets
aktuella situation och behov. Vi bedömer bl.a. dina kunders
kreditvärdighet, kredittid, aktuella kreditförluster, branschrisk och
omsättning. Premien för din skräddarsydda lösning utgör endast
några få promille av din verksamhets omsättning.

Kort om kreditförsäkring hos Euler Hermes
•
•
•
•
•
•

Övervakning av bl. a. dina kunders ekonomiska
situation, branschutveckling och politiska händelser
Täckning på upp till 90 % av din förlust
Snabb utbetalning av ersättning
Minimimal omkostnad i förhållande till risk
B2B inkasso i över 90 länder
Ansök om täckning och nedladdning av
rapporter samt få överblick över händelser och
omkostnader via vårt onlinesystem EOLIS

Hos oss får du hela paketet
Global inkassoservice

Snabb utbetalning när din kund inte kan betala

Vi ersätter din kreditförlust, men den bästa lösningen är att kunden
själv betalar sina fakturor.

Vi gör alltid vårt yttersta för att driva in dina utestående kundfordringar
men i de fall det inte lyckas betalar vi ersättning för dina förluster
redan 30 dagar efter att vi mottagit all nödvändig dokumentation och
information.

Löpande utvärdering av dina kunders kreditvärdighet

Rådgivning vid försäljning

Din kunds ekonomiska situation kan variera och marknadsförutsättningarna kan förändras, vilket kan leda till att försäljningen
minskar. Även politiska händelser kan inträffa, vilket också kan
eliminera din kunds betalningsförmåga. Det innebär en ständig risk för
dina utestående kundfordringar.

En kreditförsäkring hjälper dig att värdera en potentiell kund redan
innan avtal ingåtts. Med utgångspunkt i kundens kreditvärdighet får
du veta om det är lönsamt att starta ett samarbete. Kreditvärderingen
kan också användas som ett led i förhandling om betalningsvillkor så
att du kan erbjuda kunden en optimal och individuell lösning.

Vi övervakar bolag på marknaden som representerar 92 % av den
globala BNP:n. Sker förändringar avseende dina kunder som kan
ha betydelse för dina utestående kundfordringar, meddelar vi dig
omedelbart.

Vi står också till förfogande med vår internationella erfarenhet och
expertis kring kontrakts- och marknadsfrågor. Vi tar inte bara hänsyn
till din kunds kreditvärdighet utan också till regionala skillnader i t. ex.
betalningsvillkor och kredittider.
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Tel. +46 8 555 136 00
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Vill du veta mer om hur vi kan säkra din verksamhet så
ring oss på tel. +46 8 555 136 00 för att få tala med en av
våra säljare.
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Därför hjälper vi dig med professionell inkassoservice i över 90 länder
genom vårt globala inkassonätverk av Euler Hermes kontor och fasta
samarbetspartners. Lokala experter värderar hur varje enskilt ärende
ska hanteras på bästa sätt så att hänsyn tas till kundens situation, lokal
lagstiftning samt praxis kring indrivning i det aktuella landet. Oavsett
var din kund befinner sig kan vi driva in din utestående fordran.

