
Beheer uw polis online
Serv@Net

Serv@Net vormt de klik tussen u en uw polis. Met dit krachtige 
en kosteloze online hulpmiddel heeft u overal toegang tot 
informatie over:

n   uw kredietlimieten

n  ruim honderd miljoen bedrijven

n  het beheer van uw polis

Serv@Net - de snelste weg naar uw polis, waar en wanneer u 
maar wilt.



Kredietlimietbeheer
Wilt u tijd en moeite besparen? Met 
Serv@Net heeft u alle belangrijke 
portfolio-informatie binnen 
handbereik. U kunt:

n kredietlimieten aanvragen voor
nieuwe klanten

n informatie over al uw afnemers
raadplegen

n ongewenste kredietlimieten
annuleren

n de verzekerde bedragen bij al uw
afnemers bekijken

n kredietlimietinformatie uploaden
of wijzigen

Strak debiteurenbeheer
Als een klant niet betaalt, kunt u dit 
onmiddellijk melden en de zaak ter 
incasso aan ons overdragen.

Uw polis in detail
U heeft direct inzage in uw 
Atradius-polis en alle transacties 
die plaatsvinden. U kunt uw 
polisvoorwaarden inzien, 
factuurrapporten opvragen, uw 
polis downloaden als pdf-bestand en 
contactgegevens wijzigen.

Eenvoudig declareren
Omzetdeclaraties zijn snel, 
gemakkelijk en nauwkeurig in te 
dienen via een vooraf ingevuld  
formulier. Eerdere declaraties 
bekijken en diverse rapporten 
raadplegen is ook mogelijk.

Belangrijke documenten
Bij een kredietlimietaanvraag of 
een melding van wanbetaling 
kunt u aanvullende documenten 
rechtstreeks in Serv@Net uploaden. 
Bovendien kunt u terugblikken in uw 
dossier.

Meer zicht op de toekomst
Wilt u weten hoe groot de kans 
is dat een van uw afnemers zijn 
betalingsverplichtingen niet nakomt? 
Met de Atradius Buyer Ratings geven 
wij aan wat onze verwachtingen 
zijn. Deze service is gratis voor alle 
kredietverzekeringsklanten. U hoeft 
alleen maar in te loggen op Serv@Net.

Nuttige managementinformatie
In Serv@Net vindt u informatie over 
polisgroepen, Buyer Ratings versus 
risicoacceptatie, en de prestaties van 
Atradius (zoals de snelheid waarmee 
we kredietlimietbeslissingen nemen). 
Zo krijgt u een gedetailleerd beeld van 
uw kredietlimieten. 

Direct contact
Via het centrale mededelingenbord 
blijft u op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen. Vanuit Serv@Net 
kunt u ook direct contact opnemen 
met Atradius. Stel een vraag en u 
ontvangt een melding zodra deze is 
beantwoord.
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Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros
 Jan van Gentstraat 1, bus 201-202

    2000 Antwerpen

belgium@atradius.com 
www.atradius.be

Tel.: +32 (0)3 202 44 73

Connect with Atradius

linkedin.com/company/atradius-belgie

twitter.com/atradiusbenl

youtube.com/user/atradiusBEnl
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