Maatwerk in
kredietverzekering

Alleen dekking waar nodig
Onze Modula-polis maakt zijn naam waar. Met deze modulaire polis kiest u
zelf de bouwstenen voor uw kredietverzekering. Een flexibele manier om
u in te dekken tegen de risico’s van zakendoen op krediet. U verzekert niet
méér, maar ook niet minder dan uw bedrijf nodig heeft.
Een reëel risico
Krediet verlenen is risicovol. Wanneer
uw bedrijfsmiddelen voor een aanzienlijk deel uit handelsvorderingen
bestaan, mag u het innen van uw
uitstaande facturen dan ook niet aan
het toeval overlaten.
Hoe goed u de markt ook kent, insolventie en wanbetalingen kunt u nooit
helemaal uitsluiten. Iedere dag is er
wel ergens een bedrijf waar onbetaalde facturen de cashflow, rentabiliteit
en het vertrouwen in de onderneming
schaden.
Hoe verder u van huis gaat, hoe groter
de risico’s waar u en uw relaties geen
vat op hebben. Politieke inmenging,
natuurrampen en oorlogen zijn slechts
enkele gebeurtenissen die de financiële gezondheid van uw onderneming
kunnen ondermijnen. De Modula-polis
van Atradius is dan een eenvoudige,
flexibele en betrouwbare oplossing.

Maatwerk
Modula is een revolutionair kredietverzekeringsconcept dat polissen op maat
mogelijk maakt.
Ieder bedrijf is anders. U kiest dus
alleen de ‘bouwstenen’ die ú nodig
heeft. Zo zit uw Modula-polis altijd als
gegoten. U betaalt alleen voor dekking
van die risico’s waaraan uw bedrijf
blootstaat. Aan de basisdekking voegt
u naar keuze extra modules toe, zoals
politieke risicodekking of dekking voor
fabricagerisico’s.
Het resultaat? Een eenduidige en
transparante polis: u weet precies
welke risico’s gedekt zijn en hoeft zich
geen zorgen te maken om de kleine
lettertjes - die zijn er niet. Met Modula
komt u nooit voor verrassingen te
staan.

Gemoedsrust
Modula beschermt u tegen insolvente
debiteuren en wanbetalers in binnenen buitenland. Dit geeft uw bedrijf
de nodige vrijheid en gemoedsrust.
Omdat Atradius het betalingsrisico
overneemt, kunt u erop rekenen dat
u uw geld ontvangt. De vergoeding
bij niet betaalde facturen kan oplopen
tot 90%. Zo houdt u uw cashstromen
gezond, behoudt u een concurrentievoordeel, hebt u meer kans op financiering en schroeft u uw voorziening
voor oninbare facturen drastisch terug.
Er komt daardoor meer geld vrij voor
andere zaken. Nog een voordeel: uw
polis en onze dienstverlening groeien
mee met uw onderneming.
Het beheer van uw Modula-polis is
eenvoudig. Dankzij gepersonaliseerd
accountmanagement en Serv@Net onze online polisbeheertool - vraagt
u snel kredietlimieten aan, draagt u
vorderingen aan ons over en kunt u
alles perfect volgen en bijsturen.

De voordelen in een oogopslag
Overal en altijd beschermd
• Modula beschermt u tegen het risico van non-betaling door insolventie of het
onvermogen van afnemers om uw facturen te betalen.
• U krijgt tot maximaal 90% vergoed – u kiest zelf op welke markten: binnenland, buitenland of beide.
• U kunt uw dekking uitbreiden met extra ‘bouwstenen’ voor gebeurtenissen
waar ook uw klanten geen vat op hebben: denk aan politieke inmenging,
oorlogen of natuurrampen.
• Is onze kredietlimietbeslissing positief, dan kunt u gewoon zakendoen met
uw afnemer en/of prospect. In geval van een gedeeltelijke of negatieve
beslissing zullen we deze toelichten, zodat u uw commerciële strategie kunt
aanpassen.
Afgestemd op úw wensen
U kiest zelf de bouwstenen die u nodig heeft - niets meer en niets minder.
U betaalt dus ook alleen voor de bescherming die u nodig heeft - uw polis groeit
mee met uw bedrijf.
Eenvoudig beheer
Dankzij onze transparante prijzen, één polispakket op maat, deskundig advies
en online ondersteuning kunt u uw aandacht richten op uw bedrijf, niet op uw
verzekering.
Meer dan alleen een verzekering
· Wanneer u een Modula-polis afsluit, kunt u gebruikmaken van onze incassodienst, voor optimaal kredietbeheer.
· Via onze digitale omgeving Serv@Net krijgt u toegang tot onze database een snelle en praktische link tussen uzelf en alle kennis van Atradius over uw
debiteuren.
Bescherm uw onderneming
We vertellen u graag meer over de Modula-polis en helpen u deze optimaal samen te stellen. U kunt ons bereiken via 020 - 553 3131 of sales.nl@atradius.com.

Wereldwijd vertrouwen
De Atradius Groep biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso. Dankzij onze knowhow en expertise – we staan al 90
jaar lang helemaal aan de top – beschikken we over de nodige middelen om uw
onderneming de best mogelijke oplossing te bieden.
Voor een uitstekende dienstverlening kunnen we rekenen op een team van 3.300
mensen in meer dan 160 kantoren in 50 landen. Met toegang tot kredietinformatie
over 100 miljoen bedrijven wereldwijd nemen wij elke dag opnieuw ruim 20.000
limietbeslissingen.
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. Onze Modula-polis is een prachtig staaltje van maatwerk en u
mag erop rekenen dat uw kredietverzekering in goede handen is.
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