
Bewust en veilig zakendoen
Afnemers geven een ondernemer bestaansrecht; zonder 
afnemers immers geen inkomsten. Maar helaas bent u nooit 
helemaal zeker over die inkomsten. Vooral wanneer u zaken 
op krediet verkoopt loopt u het risico dat de afnemer niet kan 
betalen – bijvoorbeeld vanwege een faillissement of surse-
ance van betaling. Het is dus zinvol om vooraf na te gaan of 
de afnemer eigenlijk wel kredietwaardig is. Maar hoe doet u 
dat? Welke (financiële) informatie is daarvoor nodig? En hoe 
komt u daaraan? Met infoZeker biedt Atradius u precies wat u 
nodig heeft: concreet advies zonder ingewikkelde rapporten 
of complexe ratings. U weet precies wat u te wachten staat en 
kunt rustig zakendoen.

Hoe werkt infoZeker?
Heel eenvoudig. Met uw eigen inlogcode logt u in op ons online 
Klantenportaal – een database met toegang tot meer dan 100 
miljoen ondernemingen wereldwijd. U selecteert uw debiteur 
en vraagt de kredietlimiet aan. U ziet dan vrijwel direct hoe het 
staat met de kredietwaardigheid van uw afnemer. Bovendien 
verzekert Atradius ook nog een deel van de openstaande 
vordering. Via ons Klantenportaal kunt u 24 uur per dag, 7 
dagen per week advieslimieten aanvragen. Treden er veran-
deringen op die de relatie met uw afnemer zouden kunnen 
beïnvloeden, waarschuwen we u meteen. Zo bent u altijd op 
de hoogte van de actuele situatie.

InfoZeker in het kort:
- Speciaal voor kleine ondernemers
- Snel actuele informatie over kredietwaardigheid
- Bewust en veilig zakendoen
- Efficiënt en kostenbesparend
- Gebruiksvriendelijk
- Gratis alert service
- 24/7 online toegang 
- Lage premie

Wat kost infoZeker?
De premie voor infoZeker is relatief laag. Afhankelijk van de 
gekozen dekking betaalt u een premie vanaf € 150,- tot maxi-
maal € 375,- op jaarbasis. Bij een faillissement keren wij de 
maximale vergoeding per claim uit.
Het aanvragen van een kredietwaardigheidsadvies over een 
van uw afnemers kost slechts € 32,50.
In onderstaand tarievenschema ziet u precies welke krediet-
limieten mogelijk zijn, welke vergoeding u krijgt bij faillisse-
ment, en wat de premie is op jaarbasis.

Is infoZeker iets voor u?
Wilt u infoZeker afsluiten, neem dan contact op met onze 
specialisten via 020-553 3131. Of sluit infoZeker direct online 
af via onze website www.infozeker.nl.

infoZeker direct duidelijkheid
Hoe kredietwaardig is uw afnemer? Als startende ondernemer of kleine MKB’er wilt u op een-
voudige wijze meer weten over de kredietwaardigheid van uw afnemers. Is het afsluiten van 
een reguliere kredietverzekering voor u nét een stap te ver, dan biedt infoZeker van Atradius 
uitkomst. U vraagt een kredietlimiet aan voor uw klant en wij geven direct inzicht in de kredi-
etwaardigheid. Zo bent u snel en eenvoudig zeker van uw zaak.

Maximale
kredietlimiet
per debiteur (€)

Maximale
vergoeding per 
claim (€)

Maximale 
schadever-
goeding per 
verzekerings- 
jaar (€)

Premie per 
verzekerings-
jaar (€)

10.000  100 1.000 150

25.000  250 2.500 190   

50.000  500 5.000 250  

100.000  1.000 10.000 375  
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