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		Nuttige info bij ondertekening
		 van een polis

Aansluitingscriteria
- Een Modula First polis is enkel mogelijk indien uw bedrijf een verzekerbare omzet realiseert die lager is dan of gelijk aan
€ 6 000 000 excl. BTW.
- De volledige verzekerbare omzet dient te worden opgegeven. Er is geen uitsluiting van een activiteit, land of debiteur
mogelijk. De verzekerbare omzet is de totale omzet min de verkopen aan overheidsbedrijven, particulieren,
verbonden ondernemingen en de door uw debiteuren uitgevoerde betalingen vóór levering van de goederen of
prestatie van de diensten.
- Een contract dekt één enkele rechtsentiteit.

Dekkingsgebied
België		Griekenland		Malta			Slowakije
Bulgarije		Hongarije		Nederland		Spanje
Cyprus		Ierland			Noorwegen		Tsjechische Republiek
Denemarken		Italië			Oostenrijk		Verenigd Koninkrijk
Duitsland		Kroatië			Polen			Zweden
Estland		Letland			Portugal			Zwitserland
Finland		Litouwen		Roemenië
Frankrijk		Luxemburg		Slovenië

Hoe vul ik de Toetredingsovereenkomst in ?
Alle rubrieken van de toetredingsovereenkomst dienen te worden ingevuld !

Prijzentabel
Maximum jaarlijkse schadevergoeding (€)

25.000

50.000

75.000

100.000

150.000

200.000

300.000

Gemiddelde maandelijkse kost
(€)*

200

300

400

500

670

820

1090

Totale jaarlijkse kost (€)*

2.400

3.600

4.800

6.000

8.040

9.840

13.080

Maximaal aantal
kredietlimietaanvragen

20

30

40

50

70

80

110

* Exclusief taksen
Voorbeeld: Indien u opteert voor € 100 000 ‘Maximum schadevergoeding’, dan zal de ‘Gemiddelde maandelijkse kost’ € 500 bedragen, de ‘Totale
jaarlijkse kost’ € 6 000 en kunt u maximaal 50 kredietlimietaanvragen indienen, zonder extra kost.
Vergeet niet uw keuze aan te vinken in de Toetredingsovereenkomst.

Kosten
De kosten voor aanvraag van kredietlimietkosten werden forfaitair vastgelegd op 12% van de premie.
De poliskosten werden vastgelegd op € 99 per verzekeringsjaar.
Het totaal van deze kosten zit vervat in de prijzen in bovenstaande prijzentabel.
Echter, wanneer gedurende een verzekeringsjaar, het aantal kredietlimietaanvragen het maximale aantal aanvragen vermeld in
bovenstaande tabel overschrijdt, dan zullen de extra aanvragen gefactureerd worden ad € 40 (ex BTW) per limietaanvraag.

Enkele verduidelijkingen:

Facturatie

De inschrijver

De totale jaarlijkse kost zoals opgenomen in bovenstaande tabel zal u als volgt worden gefactureerd:
nn De 1e maand van het verzekeringsjaar:
nn Premie: 1/12 van het premiegedeelte van de jaarlijkse kost (excl. taks)
nn Kost voor de kredietlimietaanvragen: 12% van de jaarlijkse kost
nn Poliskosten: € 99 (excl. taks) per verzekeringsjaar
nn De 11 volgende maanden wordt u maandelijks 1/12 gefactureerd van het premiegedeelte van de jaarlijkse kost (excl. taks)

-

Activiteit : De aard van de activiteit dient nauwkeurig te worden vermeld. De omschrijving die u invult, wordt
immers op identiek dezelfde manier vermeld in de bijzondere voorwaarden van het contract.
Alleen vorderingen die betrekking hebben op het activiteitsgebied zijn gedekt.

-

E-mail :

Het opgegeven adres is het adres waarop de kredietlimietbeslissingen worden toegestuurd.

Omzet
-

De Toetredingsovereenkomst

Geef uw omzet op, uitgesplitst naar thuismarkt en exportmarkten.

Onderschreven waarborgen
-

Premie excl. taksen : De premie wordt berekend op basis van de weerhouden maximale schadevergoeding (zie tabel hiernaast)

-

Cessie van betaling : Indien u cessie van betalingen wenst, vul dan de precieze contactgegevens van de pandhouder in
inclusief het volledige adres.

U stuurt ons : -

het originele exemplaar van de ondertekende toetredingsovereenkomst		
het ingevulde formulier voor de domiciliëringsopdracht + iban code
de laatste balans, met bijlagen en resultatenrekening
een ondertekend exemplaar van de algemene voorwaarden.

Atradius stuurt u daarop, na aanvaarding van de door u ondertekende toetredingsovereenkomst :
- de overeenstemmende ondertekende Modula First polis, conform aan de toetredingsovereenkomst
- uw toegangscodes voor Atrium (het online polisbeheersysteem)
- een Praktische Gids voor het beheer van het contract
- een Incasso-overeenkomst met Atradius Collections, die wij u vragen te ondertekenen.
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