Euler Hermes Suomi

Luottovakuutus

JOS ASIAKKAASI JÄTTÄÄ MAKSAMATTA
Mihin tarvitsen luottovakuutusta?

Minkälainen vakuutussuojani on?

Kun myyt asiakkaillesi luotolla, on olemassa riski, että asiakkaasi
ei pysty maksamaan takaisin. Kun käytössäsi on Euler Hermesin
luottovakuutus, takaamme luottoriskisi, arvioimme tilannettasi
ja annamme käyttöösi paljon tietoa esimerkiksi kaupankäyntisi
kohdemaan markkinatilanteeseen liittyen. Ajantasaisen tiedon avulla
teet järkeviä päätöksiä koskien nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaitasi.

Luottovakuutus korvaa tappiot jos asiakkaasi laiminlyö tavaroiden tai
palveluiden maksut. Suojaamme yleisimmin 90 % asiakkaidemme
myyntisaamisista, joten sinulle ei tule merkittäviä taloudellisia
tappioita.

Luottovakuutuksella voit:
◾◾ suojata yrityksesi likviditeettiä ja rahoittajiasi
◾◾ kohentaa taloudellista tilannettasi ja parantaa kilpailukykyäsi
◾◾ kasvattaa liikevaihtoa – ilman riskiä!
◾◾ vapauttaa sisäisiä resursseja ulkoistamalla luottoriskin arvioinnin
◾◾ oppia tunnistamaan tuottoisimmat asiakkaasi pätevän
luottoriskiarvioinnin ja ammattitaitoisen neuvonnan avulla
◾◾ saat tietoa realistisen budjetin laadintaan

Mitä luottovakuutus maksaa?
Tarjousta tehdessä tarkastelemme yrityksesi nykytilaa ja tarpeita.
Kiinnitämme huomiota muun muassa ostajiesi maksuvalmiuteen,
maksuehtoihin, luottotappioihin, liiketoimintariskiin ja liikevaihtoon.
Luottovakuutuksesi hinta on pieni sijoitus liiketoimintasi
turvaamisesta.

Euler Hermesin luottovakuutus
•

•
•
•
•
•

asiakkaidesi taloudellisen tilanteen,
toimialakehityksen ja poliittisten tapahtumien
seuranta
jopa 90 % suoja luottotappiolle
korvauksen maksu jopa kahdessa viikossa
edullinen suhteessa mahdolliseen riskiin
saatavien perintää yli 130 maassa
hakemukset, raportit ja tietoa EOLIS
-verkkojärjestelmämme kautta

KAIKKI PALVELUT YHDESTÄ PAIKASTA
Maailmanlaajuinen saatavien perintä

Nopea korvaaminen

Vaikka vakuutus korvaakin tappiosi, paras ratkaisu on tietysti
aina, että asiakas maksaa velkansa. Tästä syystä tarjoamme
perintäpalvelujamme kiinteänä osana luottovakuutusta.

Teemme kaikkemme periäksemme saatavasi. Jos emme kuitenkaan
onnistu, korvaamme tappiosi jopa kaksi viikkoa korvaushakemuksen
toimittamisesta.

Maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme ja Euler Hermes
-perintätoimistojen avulla autamme sinua perimään saataviasi
yli 130 maassa. Perinnän yhteydessä paikalliset asiantuntijat
arvioivat jokaisen yksittäisen tapauksen, ottaen huomioon
asiakkaan tilanteen, paikallisen lainsäädännön, maksamattomien
saatavien perintäkäytännöt ja menettelytavat ko. maassa. Kaikki
perintätapaukset käsitellään asianmukaisella tavalla. Asiakkaasi
sijainnista riippumatta voimme saada maksamattomat saatavasi
takaisin.

Korvaus maksetaan sovitun aikarajan täyttyessä. Saat korvauksen
vaikka asiakas ei olisi jättänyt konkurssihakemusta.

Luottovakuutuksen avulla voit arvioida tulevan asiakkaan tilanteen jo
ennen sopimuksen allekirjoittamista. Arvion perusteella tiedät onko
yhteistyön aloittaminen kannattavaa. Luottotappioriskin arviointia
käytetään myös maksuehdoista neuvotellessa, minkä johdosta voit
laatia yksilölliset ja optimoidut ehdot jokaiselle asiakkaallesi.
Käytössäsi on kansainvälinen markkinaolosuhteiden tuntemuksemme.
Otamme huomioon asiakkaasi taloudellisen tilanteen sekä maiden
väliset erot maksuehdoissa.
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Asiakkaasi asiakkaat voivat mennä vararikkoon, markkinaolosuhteet
voivat muuttua ja pienentää myyntiä tai poliittiset tapahtumat voivat
heikentää asiakkaidesi liiketoiminnan perustaa. Kaikki nämä voivat
vaarantaa myyntisaamisesi.
Seuraamme markkinoita, jotka muodostavat 92 % maailman
bruttokansantuotteesta. Varoitamme sinua heti, jos markkinatilanne
heikentää asiakkaasi tilannetta niin, että myyntisaamisesi
takaisinmaksu vaarantuu.

Kiinnostaako sinua, miten voimme auttaa kasvattamaan
liiketoimintaasi kannattavasti? Soita asiantuntijallemme
numeroon +358 10 850 8500.
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Asiantuntemusta luotolla myymiseen

Asiakkaidesi taloudellisen tilanteen seuranta

