Euler Hermes
Inkasso
Inddrivelse af fordringer i hele verden

Professionel erhvervsinkasso
i hele verden
Når det drejer sig om inkasso, er der
som oftest ”alt at vinde – intet at tabe”
Euler Hermes koncernen har gennem et århundrede opbygget stor erfaring inden for
kreditforsikring, garanti og inkasso og har
i dag en global markedsandel på 36% og
6000 ansatte. På verdensplan forsikrer vi en
omsætning på over 800 MEUR og overvåger
mere end 40 mio. virksomheder. Vi har derfor
grundlaget for at gå tidligt og professionelt
ind i et inkassoforløb.
Euler Hermes er repræsenteret i mere end
50 lande og har faste samarbejdspartnere i
øvrige lande. Vores globale inkassonetværk
betyder, at vi kan inddrive dit udestående,
uanset hvor i verden din kunde befinder sig.
Samtidig har vi en stor viden om de lokale
markeder overalt i verden og kan yde en professionel rådgivning baseret på et indgående
branchekendskab. Lokale eksperter vurderer, hvordan den enkelte sag håndteres mest
hensigtsmæssigt – og der tages naturligvis
hensyn til din kundes situation, den lokale
lovgivning samt praksis og procedurer i forbindelse med inddrivelse af fordringer i det
pågældende land.
Med Euler Hermes Inkasso er sagen sat i gang
i løbet af få dage, også selvom skyldner ikke
bor i Danmark.
Selv i de tilfælde hvor din kunde helt eller delvist er ude af stand til at betale på kort sigt,
sikrer Euler Hermes Inkasso dig bl.a. mulighed for:
■ dom eller forlig
■ indberetning af debitor til åbent
skyldnerregister
■ grundlag for momsrefusion af den
uerholdelige fordring

Euler Hermes Inkasso kan gennemføre et
fuldt retsligt inkassoforløb og andre retslige
tiltag som indgivelse af konkursbegæring, arrest samt deltagelse i akkordforhandlinger.
Inkassovirksomheden udøves enten af Euler
Hermes direkte eller gennem vores nøje udvalgte samarbejdspartnere. Dette sikrer dig
den bedste og mest professionelle håndtering
af sagen. Uanset hvor i verden din skyldner
befinder sig, så behøver du kun henvende dig
ét sted – hos Euler Hermes Inkasso i Danmark.

Hvorfor vælge Euler Hermes Inkasso?
Med Euler Hermes Inkasso er du sikret en effektiv inddrivelse af fordringer og eventuel
retslig inkasso på alle sager til meget konkurrencedygtige priser. Det er enkelt at administrere, og du har hele tiden overblik over både
sagsbehandling og omkostninger via vores
onlineløsning EOLIS.
Euler Hermes er et veletableret og anerkendt
navn i mange lande. Det betyder, at en henvendelse fra os ofte giver et effektivt resultat.
Og vi er naturligvis meget opmærksomme på,
at du fortsat skal have et godt forhold til dine
forretningsforbindelser – også efter vi har sikret, at udeståendet er betalt.

Kort og godt: en samarbejdspartner med et
unikt internationalt netværk og et både bredt

Vi lægger vægt på den personlige kontakt, og
din virksomhed betjenes naturligvis af faste
kontaktpersoner. Det er med til at sikre et
indgående kendskab til din virksomhed, så
du får den bedste service og rådgivning.

og dybt branchekendskab, der kan sikre dig
en professionel inkasso
til en konkurrencedygtig
pris.

■ Euler Hermes Inkasso

■ Inkasso via Euler Hermes samarbejdspartner

Euler Hermes er en del af Allianz koncernen
– en af verdens største finansgrupper.

Hvad koster Euler Hermes Inkasso?
Det er gratis at tegne en abonnementsaftale
på Euler Hermes Inkasso og dermed få adgang til at benytte vort globale netværk. Selve
inddrivelsen sker til særdeles konkurrencedygtige priser.

For inkasso i de fleste lande i Europa samt
i USA betales ligeledes et fast gebyr pr. sag
samt en fast provisionssats af det beløb, som
inddrives. For inkasso i øvrige lande indhentes
der særskilt tilbud i den enkelte inkassosag.

For inkasso i Danmark betales et fast gebyr
pr. sag samt en provisionssats af det beløb,
som inddrives. Prisen er fast uanset antallet
af nødvendige møder i retten og/eller fogedretten. Vurderer vi, at det er udsigtsløst at
påbegynde retslige skridt, betaler du dog et
væsentlig reduceret gebyr.

Har du en kreditforsikringsaftale hos os, får
du dækket samtlige omkostninger ved inddrivelse af fordringer forsikret hos Euler
Hermes.
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Med abonnementet
følger også muligheden
for gratis mærkater med
teksten ”Vi benytter
Euler Hermes Inkasso”
på mange forskellige
sprog. Sæt disse mærkater på rykkerskrivelser

Læs mere om vores favorable vilkår og priser i
vedlagte materiale eller ved at kontakte en af
vores konsulenter på telefon 88 33 33 88.

– en klar opfordring
til dine kunder om at
betale til tiden.

Med en Inkassoaftale hos Euler Hermes får du adgang til
* Professionel erhvervsinkasso i hele verden
* Viden fra vores omfattende informationsdatabase,
hvor 40 millioner virksomheder overvåges
* Personlig og professionel rådgivning og service
* Stor viden om lokale markeder
* Bredt og dybt branchekendskab

Fordele ved Euler Hermes Inkasso
* Effektiv inddrivelse og eventuel retslig inkasso på alle sager
* Nemt overblik over sagsbehandling og omkostninger
* Enkel administration af nødlidende fordringer
* Sparede ressourcer til det nødvendige forarbejde og opfølgning
* Anerkendt navn, der virker præventivt

Vil du vide mere?
Så kontakt Euler Hermes Inkasso på telefon 88 33 33 88 eller send en e-mail til inkasso.dk@eulerhermes.com
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