
Atradius Zomeractie 2016 

Actievoorwaarden 



 

 Van 24 juni tot en met 31 augustus 2016 hebben wij de volgende speciale actie 

voorwaarden: 

 Na het maken van een afspraak: 

 Een gratis hangmat (meegenomen door de sales agent) 

 

 Na het afsluiten van een modula polis: 

 

 Proefperiode van 3 maanden 

 

 100% vergoeding van de incassokosten 

 

 Gratis 15 kredietlimieten 

 

 Geen poliskosten 
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 Proefperiode van 3 maanden 

De verzekerde heeft de mogelijkheid om de polis per de eerste dag van de vierde maand te 

beëindigen. Over de eerste drie maanden dienen dan wel alle kosten (de premie bestaande 

uit de voorschotnota’s, limiet- en/of incassokosten) te worden voldaan. Schades die zich 

voordoen ná de beëindigingsdatum van de polis vallen in dit geval niet onder de dekking. 

 

 100% vergoeding van de incassokosten 

100% vergoeding van de incassokosten bij incasso via Atradius Collections op verzekerde 

vorderingen. 

 

 Gratis 15 kredietlimieten 

Gedurende de eerste maand van uw polis zijn maximaal 15 kredietlimieten gratis. 

Kredietlimieten aangevraagd vanaf de tweede maand worden regulier in rekening gebracht. 

 

 Geen poliskosten 

Er worden geen poliskosten in rekening gebracht bij het afsluiten van een nieuwe polis. 
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 De actie geldt slechts voor bedrijven die aan bedrijven leveren (B2B). 

 Om gebruik te kunnen maken van deze actie mag de aanvragende onderneming de afgelopen vier 

maanden geen actieve kredietverzekeringspolis bij Atradius hebben gehad.  

 Lopende polissen bij Atradius mogen niet worden omgezet naar de actievoorwaarden en/of als 

medeverzekerde worden meegenomen op een nieuw te sluiten polis. 

 De actievoorwaarden gelden ook voor branchecontracten en/of specifieke afspraken tussen Atradius en 

het intermediair. 

 Om gebruik te kunnen maken van deze actie is de uiterste tekendatum van de offerte gesteld op 31 

augustus 2016. 

 Indien het gemiddelde schadecijfer (schade / premie) van de aanvragende onderneming over de afgelopen 

drie jaar hoger is dan 60%, dan behoudt Atradius zich het recht voor om van de actievoorwaarden af te 

wijken. 

 Om gebruik te kunnen maken van deze actie dient de aanvragende onderneming te zijn gevestigd in 

Nederland.  

 De contractduur van de polis is 12 of 24 maanden. 

 100% vergoeding van de incassokosten bij incasso via Atradius Collections op verzekerde vorderingen. 

 Bij het accepteren van de algemene voorwaarden, worden uw gegevens automatisch opgeslagen in onze 

nieuwsbrief database. 

 Klanten via tussenpersonen ontvangen een hangmat nadat er een polis is afgesloten. 
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Voor vragen over deze actie van Atradius kunt u contact opnemen met de medewerkers 

van onze verkoopafdeling.  

 

Atradius, afdeling Sales 

Telefoon: 020 - 553 3131 

E-mail: sales.nl@atradius.com 

  

Bezoekadres:  

David Ricardostraat 1 

1066 JS Amsterdam 

 

Postadres: 

Postbus 8982 

1006 JD Amsterdam 
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