
Modula

  Kredietverzekering met een  
  unieke anatomie



Een tastbaar risico

Krediet verlenen houdt risico’s in.
Wanneer uw handelsvorderingen 
40% of meer van uw bedrijfsmiddelen 
uitmaken, mag u de inning van uw 
uitstaande facturen niet aan het toeval 
overlaten. 

Hoe goed u de markt en uw klanten 
ook denkt te kennen, insolventie en 
wanbetalingen kunt u nooit helemaal 
uitsluiten. Iedere dag is er wel ergens 
een onderneming waar onbetaalde 
facturen de cashflow, rendabiliteit en 
het vertrouwen in de onderneming 
langzaam maar zeker uithollen. 

Wanneer u bovendien nieuwe 
horizonten verkent, loopt u vaak meer 
risico’s waar ook uw klanten geen 
vat op hebben. Politieke inmenging, 
koersschommelingen, natuurrampen 
en terrorisme zijn slechts een greep 
uit een hele waaier van gebeurtenissen 
die de inning van uw facturen in 
het gedrang kunnen brengen en 
de financiële gezondheid van uw 
onderneming kunnen ondermijnen. 

De Modula-polis van Atradius is dan 
een rechttoe rechtaan, flexibele en 
betrouwbare oplossing.

Maatwerk

Modula is een revolutionair 
kredietverzekeringsconcept dat u 
de mogelijkheid biedt om een polis 
samen te stellen op uw maat. 

Omdat we ons ervan bewust zijn 
dat ieder bedrijf anders is, kunt u uw 
Modula-polis zo aanpassen dat hij u als 
gegoten zit.

U kiest zelf de ‘bouwstenen’ die u 
nodig heeft.

U betaalt dan ook alleen voor de 
dekking van die risico’s waaraan uw 
bedrijf blootstaat. Bovendien kan 
de terugbetaling in geval van niet 
betaalde facturen oplopen tot 95 %.
Zo kunt u uw onderneming 
beschermen tegen insolvente 
debiteuren en wanbetalers in binnen 
en/of buitenland.

Aan die basisdekking voegt u dan, 
afhankelijk van uw activiteit, naar 
keuze extra modules toe, zoals 
bijvoorbeeld politieke risicodekking of 
dekking voor fabricagerisico’s.

Het resultaat? Een eenduidige en 
transparante polis: u weet precies 
welke risico’s gedekt zijn en hoeft zich 
geen zorgen te maken om de kleine 
lettertjes - die zijn er niet. Met Modula 
komt u niet voor verrassingen te staan.

U kunt op beide oren slapen

De bescherming die Modula biedt, 
geeft uw bedrijf de nodige vrijheid 
en ademruimte. Vermits Atradius het 
betalingsrisico overneemt, mag u er 
zeker van zijn dat u uw geld ziet.

Zo houdt u uw cashstromen gezond en
behoudt u een concurrentievoordeel,
krijgt u mogelijk sneller toegang
tot een financiering en schroeft u
uw provisie voor oninbare facturen
drastisch terug, waardoor er meer geld
vrijkomt voor andere zaken.

Uw polis en onze dienstverlening
groeien bovendien mee met uw
onderneming, zodat u steeds op beide
oren kunt slapen.

Het beheer van uw Modulapolis
is kinderspel. Dankzij een
gepersonaliseerd accountbeheer
en Serv@Net, onze online
polisbeheertool, vraagt u snel
kredietlijnen aan, geeft u vorderingen
door en kunt u alles perfect opvolgen
en indien nodig bijsturen.

Enkel dekking waar het nodig is.

Onze Modula-polis doet precies wat zijn naam zegt. 

Het is een unieke, flexibele oplossing die u 
indekt tegen de risico’s van handel drijven op 
krediet. Met deze modulaire polis kiest u zelf de 
bouwstenen voor uw kredietverzekering op maat.
U kiest niet meer, maar ook niet minder dan uw 
bedrijf nodig heeft.



Een brede dekking

 n Modula beschermt u tegen het 
risico van niet-betaling, wanbetaling 
of insolvente debiteuren of de 
weigering/het onvermogen van 
klanten om uw facturen te betalen. 

 n U krijgt tot 95 % terugbetaald – 
u kiest zelf op welke markten: 
binnenland, buitenland of beide. 

 n U kunt uw dekking verder 
uitbreiden door toevoeging van 
extra ‘bouwstenen’ voor risico’s 
of gebeurtenissen waar ook uw 
klanten geen vat op hebben: 
politieke inmenging, natuurrampen, 
terrorisme en oorlogen.

Geknipt op uw maat

U kiest zelf de bouwstenen die u nodig 
heeft - niets meer en niets minder.
U betaalt dan ook alleen voor de 
bescherming die u nodig heeft - uw 
polis groeit mee met uw bedrijf.

Beheervriendelijk

Dankzij onze eenduidige, transparante 
prijzen, één polispakket op maat, 
deskundig advies en online 
ondersteuning kunt u uw aandacht 
toespitsen op uw bedrijf, niet op uw 
verzekering.

Meer dan een verzekering

Wanneer u een Modula-polis afsluit, 
kunt u bovendien gebruik maken 
van onze incassodienst voor een 
naadloos kredietbeheer. Via Serv@Net 
krijgt u toegang tot onze databank, 
een snelle en praktische link tussen 
de verzekerde en de expertise van 
Atradius over zijn debiteuren. In geval 
van een positieve beslissing van 
Atradius, kunt u handel drijven met uw 
debiteur en/of prospect.

In geval van een gedeeltelijke of 
negatieve beslissing zal Atradius haar 
beslissing motiveren waardoor u, op 
basis van deze kennis, uw commerciële 
strategie kunt aanpassen.

Bescherm uw onderneming

Een Modula-polis kan makkelijk 
opgesteld worden en wij staan u met 
plezier bij om die dekking samen te 
stellen die aan uw noden beantwoordt.

Om uw onderneming te beschermen, 
dient u ons enkel te bellen op  
03/202 47 47

De voordelen in een oogopslag
Atradius is één van ’s werelds 
grootste kredietverzekeraars 
en incassomaatschappijen 
en beschermt jaarlijks enkele 
honderden miljarden euro van de 
wereldhandel tegen wanbetaling.

Dankzij onze knowhow en 
expertise – we staan al meer dan 
90 jaar aan de top- beschikken we 
over de nodige middelen om ook 
uw onderneming de best mogelijke 
service te bieden.

 n Marktleider in België met een 
marktaandeel van meer dan 40%  

 n Met een algemene 
tevredenheidscore van 95% doen 
we duidelijk beter dan de rest 
van de markt 

 n Atradius bedient meer dan 2000 
klanten in België/Luxemburg, 
van de kleinste KMO tot de 
multinational en dat over alle 
sectoren heen 

 n Met een gemiddelde 
polisleeftijd van meer dan 10 
jaar liggen we sterk boven het 
marktgemiddelde 

 n Atradius België wordt vandaag 
gezien als “beste dienstverlener” 
en  “easy to do business with” 
door onze klanten en makelaars  

 n Atradius België Luxemburg, een 
groeiend bedrijf met de ambitie 
om elke dag beter te doen …  
ook voor u.

Een gevestigde waarde
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