Euler Hermes Sverige

Simplicity

SAMMA TÄCKNING MEN MYCKET ENKLARE
Det är vårt mål att hjälpa din verksamhet att begränsa de
ekonomiska konsekvenserna om din kund inte betalar. Euler
Hermes kan snabbt och enkelt ge din verksamhet ekonomisk
säkerhet i de fall betalning uteblir, så att du kan fokusera på att
driva din verksamhet.

Simplicity är för dig som:
◾◾ Har en omsättning på max 75 Mkr
◾◾ Har användning för limiter på kunder i Sverige och i övriga länder*

som försäkringen täcker
◾◾ Söker en enkel lösning som upptar minsta möjliga tid i vardagen

Inte en traditionell kreditförsäkring
Simplicity är Euler Hermes lösning för mindre företag. Avtalen
löper 1 år åt gången och premien fastställs uteslutande utifrån din
omsättning. Det har alltså ingen betydelse hur utvecklingen ser ut
i din bransch.

Fakta om Euler Hermes

Med Simplicity får du en enkel kreditförsäkring som täcker dina
svenska och utländska kunder och som kräver minimalt av din tid.
Är olyckan framme mottar du utbetalning inom 120 dagar från
den dag du anmält skadan. Du är alltså berörd av förlusten endast
under en kort tid.

•
•

* Australien, Belgien, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Holland, Irland, Italien, Kanada,
Luxemburg, Malta, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA och Österrike.

•
•

•
•

Världens första kreditförsäkringsföretag med en
global marknadsandel på 35 %
Övervakar verksamheter aktiva på marknader som
representerar 92 % av den globala BNP:n
Mottar 20 000 kreditansökningar varje dag
Stor kunskap om lokala marknader genom ett globalt
nätverk av systerbolag och samarbetspartners
Rating AA från Standard & Poor’s
En del av Allianz-koncernen

SIMPLICITY - ENKELT, SMART, TRYGGT
Så får du täckning - välj mellan:

Klara av det hela online

Bas (utan grade-index)
Täckning på 60% av alla köpare

EOLIS är Euler Hermes onlinesystem där du får åtkomst till all den
information som du behöver om dina kunder, ditt avtal och dina
skadeanmälningar. Du kan med andra ord klara av allt i ditt eget tempo
och när det passar dig, oavsett öppettider.

Grade

Betydelse

Risk för förlust

1

Utmärkt

Nästan ingen risk

2

Mycket stark

Minimal risk

3

Stark

Låg risk

4

God

Under medel risk

5

Medel

Medel risk

6

Överväges

Över medel risk

7

Svag

Ökad risk

8

Mycket svag

Hög risk

9

Ej kreditvärdig

Mycket hög risk

10

Insolvent

Kan ej försäkras

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

Tel. +46 8 555 136 00
contact.se@eulerhermes.com
www.eulerhermes.se

Med EOLIS kan du bl.a.:
◾◾ Få överblick över ditt avtal
◾◾ Få tillgång till grade-index som tar tempen på över 40 miljoner
verksamheter varje dag
◾◾ Ansöka om limiter på nya kunder
◾◾ Anmäla utebliven betalning
◾◾ Anmäla nya fordringar och följa status på dina inkassoärenden

Ring oss på tel. +46 8 555 136 00 och prata med en av
våra säljare om Simplicity.
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Utvecklad täckning med grade-index
Grade 1-6: 		
Täckning på 90 %
Grade 7: 			
Täckning på 60 %
Grade 8-10: 		
Ingen täckning
Om ingen grade finns:
Täckning på 60 %

