
Kredietverzekering 
Minder risico, meer zekerheid

Wanneer u als ondernemer krediet verleent aan uw debiteuren 
(afnemers, kopers, opdrachtgevers, klanten) loopt u risico. 
Mogelijk ontvangt u de betaling van de vordering niet, 
gedeeltelijk of slechts met grote vertraging. Dat betekent 
verlies. Een kredietverzekering beperkt deze risico’s en geeft u 
meer zekerheid. 

Voordelen kredietverzekering

- Minder risico’s, meer zekerheid
- Kredietwaardigheid debiteur 
 vooraf getoetst
- Gedekt tegen wanbetaling
- Spoort debiteuren aan tot tijdige 
 betaling
- Atradius verzorgt het incasso-
 proces
- Schadeclaim mogelijk bij 
 non-betaling
- 24/7 actuele informatie over 
 landen, markten en handels-
 partners
- Eenvoudig polisbeheer
- Kosten en premie zijn 
 aftrekbaar
- Betere bankcondities



Zekerheid
Wie succesvol wil ondernemen is voor-
bereid op toekomstige onzekerheden, 
maar ook op kansen. Wilt u kansen be-
nutten en onzekerheden voor zijn dan 
kunt u niet zonder betrouwbare, actu-
ele informatie. U wilt weten of uw afne-
mers kredietwaardig zijn, hoe de markt 
zich ontwikkelt en of de situatie in het 
land waarin u opereert economisch en 
politiek stabiel is. Met deze informatie 
bent u in staat weloverwogen beslis-
singen te nemen en mogelijke risico’s te 
vermijden. Een kredietverzekering van 
Atradius helpt hierbij. Zo heeft u vooraf 
zekerheid over de kredietwaardigheid 
van de debiteur én u bent verzekerd 
tegen non-betaling. Bovendien hebt u 
toegang tot de omvangrijke database 
van Atradius met waardevolle informa-
tie over landen, markten en meer dan 
100 miljoen bedrijven.

Meerwaarde voor uw onderneming
Een kredietverzekering van Atradius 
heeft een grote meerwaarde voor uw 
onderneming. Het biedt bescherming 
tegen financiële risico’s met een com-
merciële of politieke oorzaak. Verder 
heeft een kredietverzekering een 
gunstige invloed op uw cashflow omdat 
het incassoproces verbetert en claims 
worden vergoed. U hoeft dan ook 
minder te reserveren voor verliezen op 
debiteuren. 

Onaangename verrassingen 
voorkomen
Dankzij een kredietverzekering weet u 
voordat u in zee gaat met een nieuwe 
afnemer hoe kredietwaardig hij is. Zo 
komt u niet voor onaangename verras-
singen te staan. Wanneer er tussentijds 
veranderingen optreden die de krediet-
waardigheid van uw debiteur raken, 
dan informeren wij u altijd van tevoren. 
Zo kunt u tijdig maatregelen treffen.

Atradius verzorgt het incassoproces
Met behulp van een kredietverzeke-
ring kunt u debiteuren aansporen tot 
(tijdige) betaling. Betaalt een debiteur 
niet op tijd, dan komen onze incasso-
experts, advocaten en deurwaarders in 
actie. Samen proberen wij de vordering 
zo snel mogelijk te innen tegen zo laag 
mogelijke kosten. Dat is in uw én ons 
belang. En bovendien zijn de incas-
sokosten meeverzekerd, mits en voor 
zover u zich aan de polisvoorwaarden 
hebt gehouden.

Schadeclaim bij wanbetaling
Het kan zijn dat uw afnemer onver-
hoopt failliet gaat, in surseance van 
betaling verkeert of om andere redenen 
niet meer kan betalen. Het is een 
geruststellende gedachte dat u in zo’n 
situatie een schadeclaim kunt indienen 
bij Atradius. U hoeft dus niet zelf dit 
verlies te nemen. 

Onder controle
Bij Atradius is het polisbeheer van uw 
kredietverzekering volledig geautoma-
tiseerd. Zo geeft ons gebruiksvriende-
lijke managementsysteem Serv@Net 
via een beveiligde internetomgeving 
direct toegang tot onze database en uw 
polisgegevens. Zo verbetert u de con-
trole en bent u altijd op de hoogte van 
de kredietwaardigheid van uw klant. 
Waar ter wereld u ook bent. 

Kredietverzekering is aftrekbaar
Alle zakelijke kosten die rechtstreeks 
betrekking hebben op uw onderne-
ming, zijn aftrekbaar van de belastin-
gen. Dat geldt ook voor de premie en 
kosten van uw kredietverzekering.

Betere bankcondities
De bank ziet een kredietverzekering 
als een vorm van extra zekerheid. Dat 
betekent dat u in veel gevallen uw 
kredietverzekering kunt inzetten bij het 
krijgen van een betere kredietfaciliteit 
en/of betere condities bij uw bank.
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Over Atradius 
De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso.  
Met meer dan 160 kantoren in 50 landen heeft Atradius toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen  
bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te  
dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. 

De voordelen van kredietverzekering.
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