
Voorspel de kans
op wanbetaling met
Atradius Buyer Ratings

Atradius Buyer Ratings geeft u inzicht 
in de waarschijnlijkheid dat een 
afnemer in uw verzekerde portefeuille 
zijn betalingsverplichtingen niet kan 
nakomen. 

Via Atradius Buyer Ratings willen 
we uw inzichten vergroten door het 
leveren van waardevolle informatie.

Informatie die u ongetwijfeld helpt te 
bepalen met wie u succesvol zaken 
kunt doen.

Het helpt u te bepalen waar u best 
voorzichtig handelt en waar u de 
registers kunt open trekken.

Want, ongeacht het economische 
klimaat, hoe breder de informatie 
waarover u beschikt, hoe effectiever 
uw credit management.

Atradius Buyer Ratings

  De kracht van voorspellingen

Beter geïnformeerd. Beter gewapend.



Inzicht verkrijgen van onschatbare waarde!

Het afwegen van handelsrisico’s tegen commerciële mogelijkheden vormt fundamentele beslissingen in iedere 
onderneming. Om de juiste beslissingen te nemen is informatie in het algemeen, maar over uw afnemers in het bijzonder, 
van vitaal belang.

Atradius Buyer Ratings werd ontwikkeld om hierop een antwoord te formuleren: het is een waardevolle tool die u helpt 
de risico’s in uw debiteurenportefeuille te beheren; beter inzicht, dus beter credit management.

Buyer rating in een notendop

Atradius Buyer Rating is een statistische score van 1 tot 100, die wordt berekend door het combineren van onze jarenlange 
ervaring met de meest recente financiële en niet-financiële informatie. Hierdoor verschaft de buyer rating u een waardevol 
inzicht in het risico op wanbetaling. De score rangschikt elke afnemer in uw verzekerde debiteurenportefeuille naar de 
waarschijnlijkheid dat de betalingsverplichtingen in de komende 12 maanden niet nagekomen kunnen worden.

Afnemers met een lage rating hebben een lage kans om in gebreke te blijven, afnemers met een hoge rating geven een
grotere kans op wanbetaling aan. Rating 100 wordt aan afnemers gegeven die hun betalingsverplichtingen niet meer kunnen 
nakomen, bijvoorbeeld omdat ze failliet zijn, of voor een andere insolventiesituatie specifiek voor het land van de afnemer.

Een aanvulling op uw kredietverzekering

Atradius Buyer Ratings is de perfecte aanvulling op de dekking van uw verzekeringspolis en vormt een waardevolle 
toevoeging aan uw interne creditmanagement procedures. De Buyer Rating is slechts één van een multitude aan factoren 
die gebruikt wordt bij het vaststellen van kredietlimietbeslissingen door onze kredietanalisten. Kredietlimietbeslissingen 
geven de kredietwaardigheid van een afnemer weer alsook de bereidwilligheid van Atradius in het geval van een verlies 
de schade op zich te nemen. De ratings geven u in één oogopslag een totaaloverzicht van uw verzekerde afnemers en 
stellen u in staat risicofactoren te vergelijken en te beheren en als gevolg daarvan beter gefundeerde credit management 
beslissingen te nemen. U kunt bijvoorbeeld vergelijkingen maken tussen de verschillende sectoren, landen, debiteuren 
met gelijke uitstaande saldi of nieuwe afnemers vergelijken met bestaande klanten. Door u inzicht te bieden in goede en 
minder goede risico’s, kunt u aanvullende maatregelen treffen voor de afnemers met een hogere rating. Atradius Buyer 
Ratings is absoluut een toegevoegde waarde voor uw risicobeheer en uw weg naar succes.

Zich abonneren op Atradius Buyer Ratings?

Hoe wordt deze informatie u aangeboden?

Zich abonneren op Atradius Buyer Ratings is volledig gratis. U krijgt toegang tot Atradius Buyer Ratings via onze Atrium 
portal, 24 uur per dag en 7 dagen op 7. Atradius Buyer Ratings worden herberekend zodra er nieuwe informatie beschikbaar 
komt en verwerkt is, zodat u ten alle tijde een up-to-date inzicht heeft in de status van uw debiteurenportefeuille.

Hoe kunt u toegang krijgen?

Het is heel eenvoudig om van deze tool gebruik te maken: Enkele kliks in Atrium, ons online polisbeheersysteem en u 
hebt uw toegang geregeld. 
Simpel en snel.

Disclaimer:
Atradius Buyer Ratings kan worden verstrekt als aanvulling op een Atradius kredietverzekeringspolis. Atradius Buyer Ratings wordt slechts verstrekt onder de voorwaarden zoals 
vastgelegd in de Atradius Buyer Ratings overeenkomst die moet worden aangegaan door gebruikers van Atradius Buyer Ratings.
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Rating tabelHoe wordt de rating berekend?

De buyer rating is een statistisch onderbouwde momentopname van de huidige situatie, 
die de waarschijnlijkheid weergeeft dat een afnemer zijn verplichtingen binnen de komende 
12 maanden niet zal nakomen. Financiële informatie wordt verkregen door de financiële 
resultaten van afnemers te analyseren. Voor niet-financiële informatie worden gegevens 
gebruikt waarvan statistisch bewezen werd dat ze inzicht geven in mogelijke toekomstige 
niet-nakoming van betalingsverplichtingen. Dit wordt vervolgens gecombineerd met de 
kennis en expertise van onze kredietanalisten die algoritmes en berekenings-methodieken 
gebruiken die gebaseerd zijn op onze jarenlange en wereldwijde ervaring in het inschatten 
van kredietrisico’s op de kredietverzekeringsmarkt. Voor de bepaling van de rating van 
verschillende afnemers worden ook verschillende berekeningsmodellen gebruikt – 
afhankelijk van de sector en de geografische locatie van de afnemer.
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