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Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied
van kredietverzekeren en corporate incasso en is
onderdeel van Allianz. Al meer dan 110 jaar ondersteunen wij bedrijven op het gebied van credit
management en schatten wij klantenrisico’s lokaal
in. Zo bent u zeker van betrouwbaar en gedegen
advies. Met vestigingen in meer dan 50 landen
en 6000 experts met kennis van economische
ontwikkelingen in landen en branches, zijn wij
úw partner in binnen- en buitenland.
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1. Groeien in binnen- of buitenland?
Zorg voor zekerheid van betaling
door effectief debiteurenbeheer
Bedrijfsinformatie, verzekering en incasso

Een kredietverzekering bestaat uit drie basiselementen:
bedrijfsinformatie, verzekering en incasso. Door juiste
en actuele bedrijfsinformatie bent u in staat om de
risico’s van uw klanten op de juiste manier in te schatten.
De verzekering biedt u garantie van betaling. Wanneer
uw klant uiteindelijk niet betaalt, dan wordt ook voor het
incasso gezorgd.

Het risico dat uw klanten uw facturen niet betalen
kan ingrijpende financiële gevolgen hebben.
Een onmisbaar onderdeel van betrouwbaar credit
management is een goede kredietverzekering.
Een kredietverzekering biedt u garantie van betaling.
De continuïteit van uw bedrijf wordt gewaarborgd
en uw concurrentiepositie verbetert.

Wij werken en denken grenzeloos

Met ruim 110 jaar ervaring bent u bij Euler Hermes
aan het juiste adres. Wij zijn wereldmarktleider op het
gebied van kredietverzekeren en corporate incasso.
Euler Hermes is onderdeel van de Allianz Groep.
Daarbij beschikken wij door onze aanwezigheid in meer
dan 50 landen over uitstekende lokale kennis. Zo kunnen
wij uw risico’s ter plaatse goed inschatten.

2. We make sure
business pays
Bedrijfsinformatie

Meer dan 6.000 medewerkers wereldwijd helpen u bij
het inschatten van uw debiteurenrisico’s. Door constante
monitoring over meer dan 40 miljoen bedrijven wereldwijd zorgt Euler Hermes voor betrouwbaar kredietadvies.
Dankzij ons unieke business model worden uw risico’s
lokaal bekeken zodat u zeker bent van de goede informatie over de kredietwaardigheid van uw (nieuwe)
zakenpartner.

Verzekering

Met een kredietverzekering stelt u de toekomst van uw
bedrijf veilig. Wij verzekeren u bijna overal ter wereld
tegen faillissementen, non-betaling en politieke risico’s.
Als uw vordering verzekerd is, betaalt Euler Hermes
de schade bij een faillissement of surseance direct uit.
Zo hoeft u geen seconde te twijfelen of u uw geld krijgt.

Incasso

Credit managers zijn vaak tot wel veertig procent van
hun tijd bezig met het binnenhalen van achterstallige
vorderingen. Bij internationale incassozaken loopt dit
nog verder op door de moeilijkheden die andere talen en
rechtssystemen met zich meebrengen. Deze last kunnen
wij u uit handen nemen dankzij het internationale
netwerk van Euler Hermes. Zo kunt u in het land van uw
debiteur zowel minnelijk als gerechtelijk de passende
actie nemen. U geeft aan dat een vordering achterstallig
is en wij doen de rest.

Uw voordelen

Naast met zekerheid zakendoen, het waarborgen van de
continuïteit van uw onderneming en het verbeteren van
uw concurrentiepositie zijn er nog enkele belangrijke
voordelen van een kredietverzekering bij Euler Hermes:
◾ Op maat afdekken van debiteurenrisico’s.
◾ Vooraf actuele bedrijfsinformatie over uw prospects
en klanten.
◾ Professionele incasso in zowel binnen- als buitenland.
◾ Betere condities bij uw bank en leveranciers.
◾ Lagere Days Sales Outstanding.

Uw kredietverzekeraar moet financieel sterk, stabiel
en betrouwbaar zijn. Maar ook de snelheid van
commercieel handelen is belangrijk. Uw cash flow
moet immers goed blijven stromen. Of u nu zaken
doet in binnen- of buitenland, Euler Hermes is úw
partner voor een winstgevende groei en de extra
zekerheid die u nodig heeft om dit te kunnen
bereiken.
Dankzij ons eigen kenniscenter hebben wij
informatie over de financiële vooruitzichten van
branches en landen. Over de hele wereld zijn onze
experts continu bezig met het analyseren van het
betalingsgedrag, de solvabiliteit en kwaliteit van
bedrijfsvoering van uw klanten. Zo adviseren wij u
op tijd over belangrijke ontwikkelingen.

3. Uw risico is ons risico
Ongeacht uw bedrijfsgrootte krijgt u bij ons een vast
accountmanagement team voor het beheer van uw
polis en een vast risk underwriting team dat continu
bezig is met het analyseren van uw klantenrisico’s.
Zo bent u altijd verzekerd van eigen contactpersonen
die uw situatie door en door kennen. Ook krijgt u direct
toegang tot ons online informatiesysteem EOLIS. Via dit
systeem kunt u uw polis van A tot Z beheren. Zo kunt u
onder andere kredietlimieten aanvragen, incasso’s indienen
en overzichten opvragen van limietbeslissingen.
Door maatwerk te leveren kunnen wij een polis samenstellen die precies aansluit op uw wensen en behoeftes.
Dit gebeurt voor alle soorten bedrijven, van klein tot
groot, importerend en exporterend.

We hebben verschillende mogelijkheden voor u op een
rij gezet.

Betalingsgarantie

Als ondernemer bent u op zoek naar zekerheid, maar wilt
u tegelijkertijd onafhankelijk en zelfstandig opereren.
Met een betalingsgarantie via Trade4Sure kunt u eenvoudig
online drie losse services afnemen:
◾ Toetsing van de kredietwaardigheid.
◾ Verzekering van een losse transactie van een klant
die u bescherming biedt tegen non-betaling van de
factuur.
◾ Zorg voor het incasso wanneer de klant uiteindelijk
niet betaalt.

Business Polis

Bent u een middelgrote of grote onderneming? Dan is
er de flexibel op te bouwen Business polis die u precies
kunt laten aansluiten op uw branche en onderneming.
Door de hoge snelheid van commercieel handelen en
een hoog dekkingspercentage ligt uw groei binnen
handbereik.

Excess Polis

U wilt alleen verzekeren tegen calamiteiten? Met deze
polis beschermt u uw onderneming tegen een mogelijk
omvangrijke schade en draagt u zelf in nauw overleg
met ons een deel van het risico. Zo blijft de continuïteit
van uw onderneming volledig gewaarborgd.

World Policy

Grote internationale bedrijven bieden wij de perfecte
flexibele kredietverzekeringspolis aan: de World Policy.
Met deze polis bent u verzekerd van een internationale
overeenkomst met een uitstekende lokale dienstver
lening voor al uw vestigingen wereldwijd. Hierbij heeft
u de keuze om deze op één of op meerdere kantoren te
beheren. Daarnaast stellen we samen met u een op maat
gemaakt credit management programma op.

Simplicity

Bent u een mkb-ondernemer? En zoekt u een eenvoudige
debiteurenverzekering? Dan is Simplicity dé oplossing.
U krijgt standaard dekking op al uw debiteuren door een
gemakkelijk af te sluiten polis, waarbij weinig administra
tie vereist is. Dit alles voor een vaste premie per jaar.
Hiermee verbetert u direct uw financiële positie ten
opzichte van uw concurrenten.

CAP Europe

Binnen een kredietverzekering biedt Euler Hermes
haar klanten maximale dekking op haar afnemers.
In sommige situaties blijkt dat niet voldoende om alle
transacties geheel af te dekken. Hier biedt het product
CAP Europe een goede uitkomst. Met CAP Europe
verkrijgt u aanvullende dekking tegen specifieke voorwaarden, welke naadloos aansluiten op de primaire
verzekering. Deze extra dekking kan tijdelijk of permanent
worden ingezet.

De economie is continu in beweging. Kansen en
bedreigingen doen zich steeds voor. Daarom is het
belangrijk in te spelen op de verschillende behoeftes
van onze klanten in verschillende branches en
landen. Wij bieden niet alleen zekerheid van
betaling, maar denken altijd een stap vooruit en
met u mee.
Zekerheid, continuïteit en snelheid helpen
uw onderneming veilig te groeien.

4. Voor al uw zakelijke risico’s
hebben wij een gepaste oplossing
Branchepolis

Euler Hermes Collections

Euler Hermes World Agency

Aanvullende diensten

Euler Hermes heeft goede samenwerkingsverbanden
met verschillende toonaangevende brancheorganisaties
in Nederland. Hierdoor kunnen wij in samenwerking
met onze partners een kredietverzekeringsoplossing
aanbieden die optimaal aansluit bij uw branche en de
behoeften van haar leden.

Multinationals worden speciaal bediend door de Euler
Hermes World Agency. Een centraal aangestuurd team
van specialisten over de hele wereld levert lokale service
en houdt rekening met de context en cultuur.
Deze service is in lijn met op maat gemaakte afspraken
met het moederbedrijf.

U wilt geen kredietverzekering, maar toch de zekerheid
dat u uw geld krijgt wanneer uw klant niet kan betalen?
Onze incassoservice biedt dan uitkomst. Euler Hermes
heeft een wereldwijd incassonetwerk dat lokaal opereert.
Het incasso wordt uitgevoerd door experts met kennis
van de lokale markt en wetgeving.

Uiteraard hebben we buiten alle bovengenoemde
producten en services ook nog aanvullende diensten
die apart of in combinatie met uw polis inzetbaar zijn.
We hebben verschillende credit management pro
gramma’s ontwikkeld die perfecte ondersteuning geven
aan uw polis en het beheer hiervan. Door continue
verbetering van bestaande producten en het ontwikkelen
van nieuwe diensten spelen wij in op uw behoeftes en
de ontwikkelingen in de markt.

Meer informatie
Wilt u meer weten over deze verschillende
producten en aanvullende diensten? Neem dan
contact op met één van onze medewerkers op
tel. 0800 - 385 37 65 (gratis) of stuur een e-mail naar
info@eulerhermes.nl en vraag naar onze productbrochure. Kijk ook op www.eulerhermes.nl.

Een kredietverzekering bij Euler Hermes gaat verder
dan alleen de verzekering op zich.
Euler Hermes - uw zakenpartner op het gebied
van credit management en kredietverzekeren met
betrouwbare kennis in binnen- en buitenland.

Euler Hermes Nederland
Pettelaarpark 20
P.O.Box 70571
5201 CZ ‘s-Hertogenbosch
Tel. 0800 - 385 37 65
Fax. +31 (0)73 - 688 99 88
info@eulerhermes.nl
www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Garanties
De Entree 67 (Alpha Tower)
1101 BH Amsterdam Zuidoost
Tel. +31 (0)20 - 696 39 41
Fax. +31 (0)20 - 696 30 21
garanties@eulerhermes.com
www.eulerhermesgaranties.nl

