Euler Hermes
Kreditforsikring
Kreditsalg uden risiko

Er du 100% sikker på, at dine
kunder altid kan betale?
Selvfølgelig kender du dine kunder. Men selv gode
kunder kan give ubehagelige oplevelser, som du
ikke kan forudse. Derfor er det vigtigt at vurdere
både potentielle og eksisterende kunder grundigt.
Få betaling selvom
din kunde ikke kan betale

Hvis uheldet er ude ...
Vi går langt for at få dine penge hjem fra din

Tro er godt, men vished er bedre! Med en kre-

kunde. Men lykkes det ikke, udbetaler vi erstat-

ditforsikring fra Euler Hermes kan du effektivt

ning for dine tab i løbet af kort tid.

sikre et af din virksomheds væsentligste aktiver – dine kundetilgodehavender. Lad os over-

Forsikringen dækker som hovedregel tab, der

tage din kreditrisiko samt det løbende arbejde

skyldes manglende betaling for leverancer af

med at vurdere og følge op på dine debitorer.

varer og tjenesteydelser som følge af en debi-

Samtidig får du adgang til en bred vifte af op-

tors insolvens. Vi dækker normalt 90% af dit

lysninger om juridiske forhold, markedsforhold

udestående, og dit tab reduceres derfor fra

og meget mere. Det styrker dit beslutnings-

100% til et minimum. Det gør det lettere at kom-

grundlag.

me videre uden et stort økonomisk efterslæb.

Med en kreditforsikring fra Euler Hermes får du:

Får en af dine kunder betalingsvanskeligheder,
så udbetaler vi erstatningen allerede 14 dage

■ Hurtig udbetaling af erstatning, når din kunde ikke kan betale, hvad han skylder dig
■ Løbende overvågning af dine kunders
kreditværdighed

efter, vi har modtaget dokumentation for tabet.
Er der tale om udenlandske kunder, kan erstatningen udbetales, hvis betalingen blot er udeblevet efter et aftalt antal dage – også selvom

■ Global inkasso

den pågældende køber ikke er gået i betalings-

■ Rådgivning i forbindelse med salg på kredit

standsning eller konkurs.

Hvad betyder det i praksis? Det betyder, at du i

Professionel erhvervsinkasso
i hele verden

dine forretningsplaner kan se bort fra risikoen
for tab på debitorer, og at du kan øge omsætningen uden at øge risikoen.

Selvom vi erstatter dit tab, er den bedste løsning
selvfølgelig, at kunden betaler sine regninger.

Læs mere om Euler

En kreditforsikring giver mulighed for at sikre

Derfor tilbyder vi inkasso som en integreret del

Hermes Inkasso på

virksomhedens likviditet og konkurrenceevne.

af kreditforsikringsløsningen. Gennem vores

www.eulerhermes.dk

Samtidig viser undersøgelser, at kreditforsik-

globale inkassonetværk kan vi inddrive dit ude-

eller i brochuren Euler

rede virksomheder opnår øget kreditværdighed

stående, uanset hvor i verden din kunde befin-

Hermes Inkasso - ind-

og dermed kan finansiere forretningsplaner

der sig. Lokale eksperter vurderer, hvordan den

drivelse af fordringer i

bedre og billigere.

enkelte sag håndteres mest hensigtsmæssigt.

hele verden.

Og der tages naturligvis hensyn til din kundes

Betalingsbetingelser drøftes ofte som led i for-

situation, den lokale lovgivning samt praksis

handlingssituationen, og her kan kreditvurde-

og procedurer i forbindelse med inddrivelse af

ringen også hjælpe – jo større viden du har om

fordringer i det pågældende land.

den potentielle kunde, jo bedre kreditbeslutninger kan du tage, og jo mere individuel løs-

Euler Hermes Inkasso er enkelt at administrere,

ning kan du tilbyde kunden.

og du har hele tiden overblik over både sagsbehandling og omkostninger via vores onlineløs-

Nye udenlandske markeder rummer mange

ning EOLIS. Hvis din kunde ikke betaler, behø-

spændende muligheder, men desværre også

ver du kun at henvende dig ét sted – hos Euler

faldgruber. Det kræver tid og ressourcer at op-

Hermes Inkasso.

arbejde viden om andre landes praksis for samhandel, lovgivning, forhandlingskultur og an-

Vi tilbyder professionel erhvervsinkasso i over

dre betydningsfulde forhold. Her kan du trække

90 lande. Inkassovirksomheden udøves i de fle-

på vores internationale erfaring og ekspertise

ste lande direkte af Euler Hermes, og i de øvrige

omkring kontrakts- og markedsforhold. På den

lande har vi faste samarbejdspartnere.

måde tages der ikke udelukkende hensyn til din
kundes kreditværdighed, men også til regiona-

Vi har øjnene åbne 24 timer i døgnet
– det sikrer din nattesøvn

le forskelle i for eksempel betalingsbetingelser,

Måske svigter nogle af dine kunders kunder,

Let og hurtig håndtering

kredittider mv.

måske ændrer markedsforudsætningerne sig,
så salget svigter, eller måske sker der politiske

Med EOLIS – vores onlineløsning – er du sikret

hændelser, der fjerner din kundes forretnings-

en nem og hurtig adgang ved ansøgning om

grundlag. Det betyder, at dine udestående for-

forsikring af en debitor, indberetning af over-

dringer kan komme i farezonen.

forfaldent udestående etc. Som kunde hos Euler
Hermes har du tillige to faste kontaktpersoner

En kreditforsikring giver dig sikkerhed for, at

– en konsulent og en kreditmedarbejder til at

tingene ikke kommer ud af kontrol. Vores om-

rådgive dig i kreditspørgsmål. Vi ved, at ikke

fattende netværk af specialister, fordelt på lo-

to kunder er ens, og alt hvad vi gør, er bygget

kale kontorer verden over, overvåger 40 millio-

op omkring et oprigtigt ønske om at give vore

ner virksomheder døgnet rundt og året rundt.

kunder en personlig og professionel betjening

Alle kunder tilbydes

Og vi advarer dig, hvis der sker ændringer i dine

baseret på individuelle behov.

et gratis abonnement

kunders situation, som kan have betydning for
dit udestående.

på Insolvency Outlook,

Hvad koster en kreditforsikring?

Economic Outlook samt
Global Sectors Outlook–

Sortér de dårlige kunder fra
– før det er for sent!

Vi tager udgangspunkt i din virksomheds ak-

tre internationalt orien-

tuelle situation og behov, når vi giver et skræd-

terede økonomiske pub-

dersyet tilbud til dig. Prisen på kreditforsikring

likationer af høj kvalitet,

Opsøgende salg er dyrt, og ofte er salgsproces-

afhænger blandt andet af dine debitorers kre-

som udgives af Euler

sen lang og usikker. Med en kreditforsikring kan

ditværdighed, kredittid, hidtidige tab, branche-

Hermes. Derudover

potentielle kunder vurderes allerede inden den

risici og omsætning. Præmien udgør kun nogle

har du som kunde

første kontakt. Du kan med andre ord bruge

få promille af din virksomheds omsætning.

også gratis adgang til

vurderingen til at gå efter de gode kunder med

Landeinformation, der

høj kreditværdighed. Så ved du, om det i det hele

Kontakt os på 88 33 33 88, hvis du ønsker et

beskriver en lang række

taget er rentabelt at starte salgsprocessen op.

uforpligtende tilbud, eller send en e-mail til

lande og belyser deres

info.dk@eulerhermes.com.

aktuelle situation.

Hvorfor vælge kreditforsikring?
* Du sikrer din virksomheds likviditet
* Du sikrer et af dine væsentligste aktiver – debitorerne
* Du reducerer dine tab som følge af en professionel vurdering og rådgivning
* Du opnår øget kreditværdighed og bedre konkurrenceevne
* Du sparer ressourcer – og du behøver ikke selv bruge tid på at vurdere dine kunders
kreditværdighed
* Du har mulighed for at øge omsætningen uden risiko
* Du kan bedre styre salgsplanlægning og udvælgelse af lønsomme kunder
* Du kan tage bedre kreditbeslutninger på baggrund af kvalificerede kreditvurderinger
* Du har bedre mulighed for at lægge et realistisk budget – en præmie kan budgetteres; ikke et tab

Vil du vide mere?
Så kontakt os på telefon 88 33 33 88 eller send en e-mail til info.dk@eulerhermes.com
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