
Dekking op maat van uw bedrijf Het geven van krediet is een dagelijkse 
realiteit in het zakendoen over 
alle sectoren heen. Het risico op 
wanbetaling is steeds aanwezig en kan 
leiden tot zware verliezen binnen uw 
onderneming.

Een kredietverzekeringspolis van 
Atradius biedt u binnen één enkele 
overeenkomst drie essentiële 
diensten voor de bescherming tegen 
wanbetaling.

Kredietverzekering
  Een complete en soepele oplossing voor  
  de dekking van uw wanbetalingsrisico’s

Ondernemen ... en betaald worden.
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Risicopreventie en opvolging

Uw klantenportefeuille wordt 
vooraf door Atradius onderzocht op 
kredietwaardigheid.

Uw kredietaanvragen en onze 
kredietlimietbeslissingen lopen via 
Serv@net, onze beveiligde online 
beheertool, die toelaat om snel en 
accuraat uw klantenportefeuille 
te beheren. Uw klanten worden 
door Atradius op permanente basis 
opgevolgd en wij verwittigen u 
wanneer het risico op uw klant 
toeneemt of afneemt.

De beoordeling en opvolging van uw 
kredietrisico’s gebeurt door onze 
kredietanalisten in het land van uw 
afnemer. Door deze lokale expertise 
en kennis van de markt garanderen we 
een snel, efficiënt en correct beheer 
van uw risico’s.

Incasso

In een eerste fase kunt u zelf de 
openstaande vorderingen opvolgen, 
zo blijft uw commerciële relatie met 
uw cliënteel bewaard.

Blijven uw inspanningen echter 
zonder resultaat, dan zal Atradius de 
incassoprocedure van u overnemen, 
van minnelijk incasso tot eventueel 
gerechtelijke procedure. U geniet in 
elk geval van de knowhow van onze 
teams van juristen en gespecialiseerde 
correspondenten in de hele wereld.

Schadevergoeding

Heeft onze preventieve werking noch 
onze gezamenlijke incassoprocedure 
tot betaling geleid, binnen de 6 
maanden na vervaldag van een 
vordering, dan zal Atradius u 
vergoeden.

Bij vaststaande insolventie vergoeden 
wij u binnen de maand na uitspraak 
door de bevoegde gerechtelijke 
instantie.

De drie basispijlers van een kredietverzekering

Uw voordelen

Met een kredietverzekering van Atradius :  

 n gaat u een partnership aan met de marktleider in België die zowel door makelaars als klanten omschreven wordt als 
“beste serviceverlener” en “makkelijk om zaken mee te doen”; 

 n heeft u snelle toegang tot een wereldwijd netwerk van specialisten met financiële informatie over meer dan  
100 miljoen debiteuren; 

 n heeft u een zakenpartner met bijna 90 jaar ervaring in alle economische sectoren, die zelf aanwezig is in meer dan  
50 landen via 160 eigen kantoren en bevoorrechte partnerships heeft in de meeste andere landen; 

 n beschikt u op het gepaste moment over actuele en juiste informatie om uw commerciële beslissingen te nemen; 

 n benadert u met een gerust gemoed nieuwe markten; 

 n optimaliseert u bestaande relaties met solvabele klanten; 

 n bent u gedekt tegen het wanbetalingsrisico van uw klanten; 

 n prospecteert u doelgericht en kostenefficiënt; 

 n verzekert u de financiële middelen en rentabiliteit van uw eigen onderneming; 

 n versterkt u uw financiële geloofwaardigheid bij uw handelspartners en bankiers; 

 n garandeert u kortom de continuïteit van uw onderneming.

Atradius, een team van experten dat zorgt voor een bescherming en verbetering van uw kasstromen !

Meer informatie of een vrijblijvende offerte?

Neem dan contact op met de Direct Sales afdeling en bel 070/661 702. Op onze website www.atradius.be treft u meer 
informatie over Atradius, onze producten en onze diensten.
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