mkbZeker algemene voorwaarden
Verzekerd
Gedurende de looptijd van de polis
bent u voor verliezen die u lijdt op on
betaalde vorderingen verzekerd tot
de door u gekozen maximum schade
vergoeding per verzekeringsjaar als:
-	 de debiteur failliet is of in surseance
van betaling verkeert;
-	 de debiteur 180 dagen na de verval
datum van de oudste factuur nog
niet volledig heeft betaald, ondanks
dat u het incasso heeft overgedragen
aan Atradius Collections of
-	 Atradius Collections verdere
incassomaatregelen afraadt.
Uw vordering is verzekerd als u goede
ren heeft geleverd of werkzaamheden/
diensten heeft verricht:
- binnen 60 dagen na de vervaldatum
van de oudste openstaande factuur;
- vóór faillissement of surseance van
betaling van de debiteur;
- voordat u een vordering op de debi
teur ter incasso heeft overgedragen
en, indien van toepassing,
- voordat wij de kredietlimiet hebben
ingetrokken;
en waarbij
- de debiteur u contractueel gezien
moet betalen;
- de transactie is uitgevoerd tijdens de
looptijd van de polis;
- de transactie onder de in de polis
genoemde bedrijfsactiviteiten valt;
- de overeengekomen betalingster
mijn niet langer is dan 60 dagen ge
rekend vanaf de factuurdatum en
- u een geldige en toereikende kredietlimiet heeft op de debiteur.
Factuur en ingang dekking
U factureert uw debiteur binnen 30
dagen na de levering van de goederen
of het verrichten van de werkzaamhe
den/diensten.
De dekking voor een vordering begint
zodra de door de debiteur gekochte
goederen door u zijn verzonden of zodra
de voor de debiteur verrichte werkzaam
heden/diensten door u zijn gefactureerd.

Kredietlimieten
Kredietlimieten bepalen het maximum
bedrag voor elke debiteur waarop de
polis van toepassing is. Voor elke debi
teur heeft u een kredietlimiet nodig.
De kredietlimiet dient u meteen vast te
stellen, maar in ieder geval binnen 60
dagen na de ingang van de dekking.
Een kredietlimiet kan door u worden
vastgesteld op basis van een krediet
informatierapport of de eigen beta
lingservaring met uw debiteur of door
ons via een kredietlimietbeslissing.
Een kredietlimiet is per debiteur maxi
maal € 15.000, ongeacht, indien ho
ger, het genoemde bedrag in het kre
dietinformatierapport, uw betalings
ervaring of de hoogte van uw krediet
limietaanvraag.
Voor het kredietinformatierapport
geldt:
- het rapport is afkomstig van een
onafhankelijk kredietinformatiebureau in Nederland of het land van
de debiteur;
- een bedrag of rating in het rapport
rechtvaardigt het benodigde
kredietlimietbedrag van maximaal
€ 15.000 en
- het rapport is niet ouder dan 12
maanden bij ingang van de dekking.
Voor de betalingservaring met uw
debiteur geldt:
- de kredietlimiet is het totaal van be
dragen ontvangen binnen 60 dagen
na de vervaldatum van de factuur,
met een totaal van maximaal
€ 15.000;
- uw betalingservaring is niet ouder
dan 12 maanden bij ingang van de
dekking en
- u heeft eerder op krediet geleverd.
U vraagt een kredietlimiet aan via ons
Klantenportaal. Wij kunnen kredietli
mieten verlagen, wijzigen of intrekken
en/of voorzien van aanvullende bepa
lingen. Dit ter beheersing van uw en
ons kredietrisico, als de kredietwaardig

heid van uw debiteur(en) dusdanig wij
zigt waardoor het ongewijzigd verzeke
ren van het risico niet langer verant
woord is. Ook kunnen wij voor een land
de dekkingsvoorwaarden wijzigen of de
dekking intrekken en uw polis hierop
aanpassen. Eventuele aanpassingen
vinden plaats zonder terugwerkende
kracht.
Voor het vaststellen van kredietlimie
ten is kredietinformatie nodig die be
schikbaar is bij Atradius Information
Services B.V., ons informatiebedrijf.
U geeft ons een onherroepelijke vol
macht om namens en voor rekening
van u opdracht te geven aan ons in
formatiebedrijf om de benodigde kre
dietinformatie rechtstreeks aan ons
te leveren. Wij gebruiken de geleverde
kredietinformatie uitsluitend voor het
vaststellen van kredietlimieten.
U bent jaarlijks voor deze kredietin
formatie de in de polis opgenomen
kredietlimietkosten verschuldigd aan
ons informatiebedrijf. Deze kosten
worden vastgesteld en gefactureerd
door ons informatiebedrijf.
Premie
De premie per verzekeringsjaar vermeld
in de polis en de over de premie toepas
selijke assurantiebelasting bent u voor
af per kwartaal aan ons verschuldigd.
Incasso en claims
U handelt zorgvuldig en nauwgezet en
voorkomt en beperkt uw schade door
tijdig maatregelen te treffen zoals het
overdragen van het incasso.
Het incasso draagt u via ons Klanten
portaal over aan Atradius Collections.
Als en voor zover de vordering is ge
dekt dragen wij bij in de kosten die
Atradius Collections maakt bij het in
casseren van het door debiteur ver
schuldigde bedrag.
Alle ontvangen bedragen vóór de da
tum van één van de verzekerde ge

beurtenissen worden in chronologi
sche volgorde van vervaldagen toe
gerekend aan alle op dezelfde debi
teur uitstaande vorderingen.
Alle ontvangen bedragen na de da
tum van één van de verzekerde ge
beurtenissen worden tussen u en
ons naar rato van ieders aandeel in
het verlies verdeeld. Bij ontvangst
van zulke bedragen dient u dit on
middellijk aan ons te melden.
Een claim dient u in via ons Klanten
portaal. Wij stellen voor de schade
berekening eerst het verlies vast,
waarbij ontvangen bedragen en te
goeden van de debiteur in mindering
worden gebracht op uw totale vor
dering. Over het verzekerde verlies
keren wij het gedekte percentage uit
dat van toepassing is.
De datum waarop u het incasso
heeft overgedragen aan Atradius
Collections is bepalend voor uw ge
dekte percentage en onze bijdrage in
de kosten, zoals vermeld in de polis.
Heeft u het incasso nog niet overge
dragen aan Atradius Collections dan
is de datum van faillissement of sur
seance van betaling bepalend voor
uw gedekte percentage en onze bij
drage in de kosten, zoals vermeld in
de polis.
Wij vergoeden u per verzekerings
jaar niet meer dan de in de polis
genoemde maximum schadever
goeding per verzekeringsjaar.
Een schadevergoeding wordt toe
gerekend aan het verzekeringsjaar
waarin de verzekerde gebeurtenis
zich heeft voorgedaan. Eventuele
opbrengsten na schadevergoeding
worden hier niet aan toegerekend.

Eigen risico
U draagt het niet door ons gedekte
percentage van de vordering op de
debiteur als eigen risico. Het is u niet
toegestaan dat elders te verzekeren.
Polisduur en beëindiging
Het verzekeringsjaar staat vermeld
in de polis. De polis wordt automa
tisch en ongewijzigd verlengd voor
het volgende verzekeringsjaar, tenzij
de polis door u of ons uiterlijk twee
maanden voor de afloopdatum
wordt opgezegd. Maandelijkse op
zegging van de polis is niet mogelijk.
Bij uw faillissement of surseance van
betaling kunnen wij de polis ontbinden.
Polisvaluta
U en wij factureren in de polisvaluta
zoals genoemd in de polis.
Niet verzekerd
Deze verzekering dekt niet:
- verliezen door nucleaire, giftige of
explosieve oorzaken, geschillen,
aan u toerekenbare tekortkomin
gen in de nakoming van verbinte
nissen (wanprestatie) of ontbre
kende vergunningen;
- verliezen door overheidsmaatre
gelen, oorlogen en natuurrampen;
- BTW, achterstalligheidsrente, boe
tes en kosten om geschillen op te
lossen;
-	 verliezen die worden gedekt onder
een andere verzekering;
-	 transacties met debiteuren waarbij
sprake is van zeggenschap en/of
een belang;
- transacties met particulieren en
overheidsinstellingen.

Overige voorwaarden
Voor goederenleveranties aan Duits
land dient u met de debiteur een
rechtsgeldig verlengd en uitgebreid
eigendomsvoorbehoud overeen te
komen naar Duits recht.
U informeert ons over alle voor deze
verzekering relevante (ongunstige)
feiten en omstandigheden van een
debiteur en wij kunnen deze infor
matie delen met ons informatiebe
drijf. Ook geeft u op ons verzoek in
zage in uw gegevens en informeert
u ons over omstandigheden die van
invloed kunnen zijn op de polis en de
dekking.
Als u de polis wilt verpanden of over
dragen aan een derde heeft u onze
uitdrukkelijke toestemming nodig.
Wij kunnen aan u verschuldigde be
dragen verrekenen met bedragen die
u aan ons of ons informatiebedrijf
moet betalen. U kunt echter aan ons
of ons informatiebedrijf verschuldig
de bedragen niet verrekenen met
bedragen die wij aan u zijn verschul
digd.
Betalingen aan ons en ons informa
tiebedrijf vinden plaats via automati
sche incasso.
Bij niet-nakoming van de polisvoor
waarden vervalt uw recht op schade
vergoeding en kunnen wij de polis
voortijdig met een opzegtermijn van
twee maanden beëindigen.
Het toepasselijke recht en de toepas
selijke jurisdictie bij eventuele ge
schillen staan in de polis vermeld.

40.418.04.N

Atradius
David Ricardostraat 1
Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam
Nederland
Telefoon +31 (0)20 553 9111

www.mkbzeker.nl

Handelsregister
Amsterdam 66569540
www.atradius.nl

