
Omzetdeclaratie

Hoe werkt het?

Bij een kredietverzekering betaalt u premie over uw totale gefactureerde omzet, indien van toepassing gesplitst naar land en betalingsconditie.

U declareert ook over:
- de gefactureerde omzet tot aan de intrekkingsdatum bij limietintrekkingen 
- alle gefactureerde omzet onder de Zelfbeoordeling (ZB)

1 jan. limiet                  1 sept. nullimiet of negatieve toetsing

 Declareren  Niet declareren

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Bij afgifte van een nullimiet kunt u gedurende een jaar geen gebruik maken van de Zelfbeoordeling. 

Na 12 maanden is de Zelfbeoordeling automatisch weer van kracht en declareert u de omzet op de betreffende debiteur weer.

1 jan. limiet  1 mrt. nullimietbeslissing of negatieve toetsing 1 mrt. ZB 

 Declareren Niet declareren Declareren

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr

Is het afgegeven limietbedrag niet toereikend dan moet u wel de totale omzet declareren die u met betreffende debiteur behaalt.

U declareert ook de volledige omzet onder een claimdrempel of alle vormen van eigen risico’s in de polis.

U hoeft niet te declareren over omzet op: 

- particulieren
- overheidsinstellingen, tenzij er sprake is van politieke dekking
- gelieerde debiteuren (zoals moeder- en dochterondernemingen), tenzij dit gedekt is onder de polis
- een nullimiet of negatieve toetsing (de omzet vanaf de afgiftedatum van de nullimiet of negatieve toetsing).

Tot slot

Met een tijdige en correcte declaratie is het voor uzelf en voor ons eenvoudiger om het juiste verschuldigde premiebedrag te berekenen. Via ons 
Klantenportaal kunt u uw declaratieopgave snel en eenvoudig indienen. Heeft u vragen hierover? Neemt u dan contact op met uw assurantietussen-
persoon of onze Customer Service via 020- 553 3355 of customerservice.nl@atradius.com. Zij helpen u graag op weg.

N.B. Dit overzicht geeft praktische informatie over uw omzetdeclaratie en vervangt dus niet de polisbepalingen.
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