
Een kredietverzekering beschermt u tegen wanbetaling door uw afnemers. Dat beperkt uw ri-
sico en geeft u  meer zekerheid. Maar hoe werkt een kredietverzekering nu precies? Bekijk alle 
stappen : van  kredietwaardigheid van uw (potentiële) klanten, tot en met het claimen van een 
schade bij bijvoorbeeld  een faillissement.

Kredietverzekering in de praktijk
Hoe werkt het?

Bedrijf A levert verpakkingsmateriaal  
aan fabrikant B. 

Fabrikant B maakt serviesgoed en 
verkoopt dit aan een  groothandel. B 
heeft een polis bij Atradius en heeft de  
kredietwaardigheid van de  groothan-
del gecheckt.

De groothandel levert  het serviesgoed 
vervolgens aan winkeliers.



Fabrikant B biedt de groothandel 
een betalingstermijn van 30 dagen.

De groothandel is altijd een goede 
klant geweest. Echter, door de recessie 
zijn de winkeliers waar de groothandel 
aan levert in de problemen geraakt.

Diverse winkeliers moeten sluiten. De 
groothandel krijgt nu vaker te maken 
met wanbetalers en heeft  hierdoor 
zelf ook cashflow-problemen.  

Atradius is op de hoogte van de  groei-
ende problemen van de groothandel 
en meldt fabrikant B dat de verzeke-
ringsdekking voor nieuwe leveringen 
aan de groothandel wordt ingetrokken. 

De groothandel krijgt niet meer 
betaald en gaat uiteindelijk failliet. 
De kans dat de leveranciers nog iets 
betaald krijgen is nu erg klein.

Fabrikant B claimt de openstaande be-
talingen onder de kredietverzekering 
van Atradius. Atradius keert 90% van 
de gedekte openstaande bedragen uit. 
Hierdoor kan fabrikant B haar leveran-
cier A gewoon blijven betalen. 

Atradius behartigt de belangen van  
fabrikant B en helpt zo een ‘domino-
effect’ richting alle leveranciers van 
deze fabrikant te voorkomen.  

De melding van Atradius aan fabrikant 
B dat het risico van een afnemer onac-
ceptabel is geworden, zorgt ervoor dat 
deze fabrikant veilig zaken kan blijven 
doen. Atradius benadert daarna de 
afnemer om de open staande bedragen 
van deze fabrikant te incasseren.

Fabrikant B krijgt een offerteaanvraag 
uit de Verenigde Staten. Atradius biedt 
ook dekking op deze nieuwe klant, 
zodat de fabrikant hier veilig zaken 
mee kan doen. 
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