
Zekerheid en flexibiliteit.
Combineer maximale zekerheid met een minimale kost

U realiseert een verzekerbare omzet tot 6 miljoen euro en u wilt 
uw onderneming beschermen tegen het risico op wanbetalers 
om in alle gemoedsrust te kunnen groeien ?

Modula First verzekert u tegen onbetaalde facturen, zowel 
in België als in 16 andere Europese landen, volgens vaste 
voorwaarden, op maat van uw onderneming.

Modula First
Vrijheid om te ondernemen



Uw voordelen op een rij

 n Flexibel 
In functie van uw behoeften 
en omzet kiest u met Modula 
First : 
-  hoeveel uw jaarlijkse  
 vergoeding bedraagt, met  
 een plafond van € 300 000 
- hoeveel limieten u per jaar  
 aanvraagt.

 n Eenvoudig 
U vindt de toetredingsover-
eenkomst online. U hoeft 
deze enkel in te vullen, af te 
drukken en te ondertekenen 
en vervolgens naar ons terug 
te sturen.

 n Duidelijk 
Van bij de ondertekening 
van uw contract weet u wat 
u zult moeten betalen : uw 
jaarpremie is immers een vast 
bedrag. Snel en overzichtelijk !

 n Efficiënt 
Onze online dienst Atrium 
is 7 dagen op 7 en de klok 
rond beschikbaar. U kunt 
er dekking aanvragen, uw 
klantenrisico’s opvolgen en een 
schadegeval melden. 
U beheert uw klanten volledig 
autonoom.

Voluit nieuwe markten ontginnen

Om uw onderneming verder te laten 
groeien, moet u kansen grijpen 
wanneer ze zich voordoen.

Modula First biedt een 
volledige bescherming van uw 
handelstransacties op uw thuismarkt 
alsook in Luxemburg, Duitsland, 
Oostenrijk, Denemarken, Spanje, 
Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Ierland, Italië, Noorwegen, Nederland, 
Portugal, Verenigd Koninkrijk, Zweden 
en Zwitserland.

 n Preventie 
U kunt permanent de financiële 
gezondheid van uw klanten en 
prospecten opvolgen.

 n Incasso 
Uw contract omvat eveneens het 
incasso van uitstaande vorderingen. 
Alle recuperaties worden volledig 
aan u overgedragen.

 n Vergoeding 
Wanneer een klant insolvabel werd 
verklaard of zijn rekeningen niet 
langer kan betalen, vergoeden wij 
90 % van het bedrag (excl. BTW) 
van uw verzekerde vorderingen. Zo 
blijft uw cashflow stabiel.

U kunt zich toeleggen op uw 
kernactiviteiten : produceren en 
verkopen

Een kredietverzekering is een 
investering die loont. Met Modula First 
wint u tijd en geld doordat u verlost 

bent van heel wat administratieve 
rompslomp !

Niet alleen beheert u zelf uw 
klantenrekeningen, maar bovendien 
krijgt u meer vertrouwen om nieuwe 
markten te prospecteren en uw 
activiteiten te ontwikkelen.

Snel en stipt reageren

Voor uw kredietlimietbehoeften tot  
€ 3 000 is het voor enkele landen 
mogelijk gebruik te maken van de 
module Onbenoemde Debiteuren; 
een blinde dekking op onbekende 
afnemers. 

Voor elke kredietlimietaanvraag 
voeren wij een specifieke 
kredietanalyse uit. De resultaten van 
deze analyse worden u ook via Atrium 
meegedeeld.

Op die manier blijft u perfect op de 
hoogte, kunt u anticiperen en steeds 
de juiste beslissingen nemen.

Draag uw recht op vergoeding over

Een kredietverzekering zorgt ervoor 
dat uw onderneming geloofwaardiger 
wordt naar bankiers, meer bepaald 
in het kader van de Basel III-richtlijn, 
maar ook naar uw leveranciers en 
andere partners.

Een gegarandeerde betaling zorgt 
ervoor dat u vlotter toegang krijgt 
tot voordelige voorwaarden en tot 
financieringskanalen waar u uw Modula 
First contract naar kunt cederen.
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