mkbZeker verzekerd van betaling
Als ondernemer wilt u de garantie dat uw zakelijke klanten betalen. Tegelijkertijd wilt u
mooie kansen grijpen en onbezorgd zakendoen. En, u maakt zich liever geen zorgen over
klanten die hun rekening misschien niet betalen. Speciaal voor bedrijven met een omzet tot
€ 10 miljoen per jaar is er Atradius mkbZeker: een volwaardige kredietverzekering met eenvoudige voorwaarden, maximale dekking, flexibel incasso én ruimte om een eigen pakket op
maat samen te stellen.
Dekking op maat
Door het risico van wanbetaling te minimaliseren, kunt u
ontspannen zaken blijven doen. Atradius helpt u daarbij
met mkbZeker en beschermt u als uw klant failliet gaat, in
surseance van betaling verkeert of binnen zes maanden na
de vervaldatum nog steeds niet heeft betaald. Ook bent u be
schermd als verdere incassomaatregelen worden afgeraden.
Die zekerheid geeft een rustig gevoel. Op basis van uw eigen
positieve betalingservaringen zijn rekeningen verzekerd tot
een bedrag van € 15.000 per klant. Heeft u nog geen beta
lingservaring, dan gebruikt u een positief kredietinformatie
rapport of vraagt u een kredietlimiet aan bij Atradius.
Zelf beslissen over risico’s
Natuurlijk kent u als ondernemer uw klant het beste. U weet
als geen ander hoe waardevol goede klantrelaties zijn. Als
die ene klant net iets meer tijd nodig heeft om zijn rekening
te betalen, wilt u die ruimte ook kunnen geven. Bij mkbZeker
kan dat: u bepaalt zelf wanneer u een klant ter incasso aan
ons overdraagt. Zo houdt u zelf de controle over openstaan
de vorderingen.
Ook wat betreft het eigen risico heeft u keus. Tot een bedrag
van € 15.000 per klant biedt mkbZeker bescherming. Uw
eigen risico is standaard 10%. De datum waarop u de klant ter
incasso overdraagt, bepaalt de hoogte van uw eigen risico.
Wilt u uw klant tegemoet komen en stelt u overdragen uit,
dan wordt uw eigen risico hoger en onze bijdrage in de incas
sokosten lager. In onderstaande tabel ziet u wat dit precies
betekent.
Overdracht incasso, faillissement of
surseance van betaling

VergoeBijdrage
ding mi- kosten
nus eigen incasso
risico

ingang dekking t/m vervaldatum factuur 90%

100%

1 t/m 60 dagen na vervaldatum factuur

90%

100%

61 t/m 90 dagen na vervaldatum factuur 75%

100%

91 t/m 120 dagen na vervaldatum factuur 50%

50%

vanaf 121 dagen na vervaldatum factuur

0%

0%

Transparant en betaalbaar
Atradius mkbZeker bestaat uit vier verschillende pakketten
met elk een vast premiebedrag per kwartaal. De hoogte van
de maximale schadevergoeding per jaar bepaalt de hoogte van
de premie. U kiest zelf het pakket dat het beste aansluit op uw
wensen; zo weet u precies waar u aan toe bent.
Premie per
kwartaal (€)

Maximale schadevergoeding
per jaar (€)

Pakket 1

300

30.000

Pakket 2

500

50.000

Pakket 3

750

75.000

Heeft u nog geen betalingservaring of kredietinformatie? Voor
slechts €20 per debiteur vraagt u bij ons een kredietlimiet op.
Genoemde bedragen zijn exclusief assurantiebelasting of btw,
kredietlimieten zijn niet in de premie inbegrepen.
Is mkbZeker iets voor u?
Wilt u mkbZeker afsluiten, dan vult u via www.mkbzeker.nl het
aanvraagformulier in. Wij beoordelen uw aanvraag en sturen
u bij akkoord de polis toe. Wilt u meer weten over mkbZeker,
neem dan contact op met onze specialisten via 020-553 3213.
mkbZeker in het kort
-	 Voor bedrijven met een totale jaaromzet tot € 10 miljoen
-	 Beschermt tegen wanbetaling door faillissement, surseance
van betaling, uitblijven van betaling binnen 180 dagen na de
vervaldatum van de factuur of als verdere incassomaatre
gelen worden afgeraden
-	 Verzekert vorderingen in België, Duitsland, Frankrijk,
Groot-Brittannië, Luxemburg en Nederland tot € 15.000
per afnemer
-	 Betalingscondities tot maximaal 60 dagen na factuurdatum
verzekerd
-	 Zelf een verzekeringspakket kiezen
-	 Zelf de premie kiezen, al vanaf € 100 per maand!
-	 Zelf bepalen welke klanten wanneer ter incasso gaan
-	 Eenvoudige procedures en heldere voorwaarden
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