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KUN TARVITSET KOROTETTUA VAKUUTUSSUOJAA
Velaksi myyminen tuo aina mukanaan riskin, jota monet yhtiöt
alentavat käyttämällä luottovakuutusta. Joskus kuitenkin tarvitaan
lisäsuojaa luottovakuutuksen lisäksi.
Tarjoamme CAP ja CAP+ vakuutuksia ratkaisuiksi tilanteisiin jolloin
limiittihakemuksesi on hylätty tai hyväksytty vain osittain, tai jos on
tarve korottaa jo myönnettyä limiittiä.

CAP – vakuutuksen etuja
◾◾ mahdollisuus vakuuttaa hylätyt tai osittain hyväksytyt

limiittihakemukset erikoisehdoin
◾◾ kilpakykyinen hinnoittelu
◾◾ käytettävissä kotimaassa ja vientimarkkinoilla

Milloin kannattaa harkita CAP - vakuutussuojaa?
•
•
•

kun tarvitset lisäsuojaa osittain hyväksytylle limiitille
kun tarvitset suojaa hylätylle
luottolimiittihakemukselle
kun potentiaalinen kauppa on houkutteleva mutta
riskialtis tai jos kyseessä on kertaluonteinen ja
poikkeuksellinen kauppa

Ainutlaatuinen Euler Hermes -ratkaisu
CAP on Euler Hermesin asiakkaillensa kehittämä ainutlaatuinen
tuote. CAP ja CAP+ ovat lisätuotteita, jotka korottavat olemassa
olevan Euler Hermes -vakuutuksesi suojaa.

Miksi CAP?
Joskus joudut suojaamaan korkean riskin asiakkaita tai ostajia,
joista on saatavilla vain rajallista tietoa. CAP -luottovakuutus antaa
lisäsuojan ja vakuuden, joita tarvitset jatkaaksesi turvallisesti
kaupankäyntiä asiakkaidesi kanssa.
CAP ja CAP+ ovat käytettävissä sekä kotimaisten että ulkomaisten
ostajien kanssa, mikä parantaa mahdollisuuksiasi kasvaa niin
paikallisesti kun kansainvälisestikin. Otathan huomioon, että joihinkin
toimialoihin voidaan soveltaa erityisehtoja.

MITÄ OVAT CAP JA CAP+?
CAP osittain hyväksytylle luottolimiittihakemukselle

CAP+ hylätyille limiittihakemuksille

CAP mahdollistaa lisäsuojan hakemisen silloin kun luottovakuutuksesi
ei kata haettua limiittiä kokonaan. Näin voit nostaa vakuutussuojaa
niille asiakkaille joilla on suurempi riskiprofiili. Jos alkuperäistä limiittiä
alennetaan, alennetaan myös CAP -limiittiä samassa suhteessa.

Jos Euler Hermes ei myönnä limiittiä luottovakuutuksellesi, voit hakea
lisäsuojausta CAP+ -vakuutuksella. Voit hakea tarvittavan määrän
limiittejä useille markkinoille. Hakemuksen käsitellään yksitellen ja
niille myönnetään erityiset luottorajat jotta jokainen ostaja suojataan
parhaalla mahdollisella tavalla.

Tietoa CAP -vakuutuksesta:
◾◾ CAP on lisätuote, joka toimii Euler Hermes -luottovakuutuksesi

ohella

Tietoa CAP+- vakuutuksesta:
◾◾ CAP+ on lisätuote, joka toimii Euler Hermes -luottovakuutuksesi

◾◾ CAP mahdollistaa lisälimiitin myöntämisen osittain hyväksytylle

korkeariskiselle ostajalle
◾◾ CAP -vakuutuksella voidaan nostaa vakuutussuojaa jopa 100 % asti
◾◾ CAP -vakuutusmaksu on 2 % haetusta limiitistä

ohella
◾◾ CAP+ vakuutusta tarjotaan ainoastaan niille asiakkaille joille Euler
Hermes on aiemmin antanut kielteisen limiittihakemuspäätöksen
◾◾ CAP+ -vakuutusmaksu on 6 % haetusta limiitistä
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Haluatko lisätietoja CAP tai CAP+ -luottovakuutuksista?
Ota yhteyttä puhelimitse +358 10 850 8500 tai tutustu
tuotteisiin sivuillamme www.eulerhermes.fi/CAP
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