Euler Hermes Suomi

Simplicity

YKSINKERTAISEMPI VAKUUTUSSUOJA
Meidän tehtävämme on varmistaa, että asiakkaasi maksavat
ajoissa. Voit keskittyä liiketoimintaasi samalla kun Euler Hermes
turvaa yrityksesi talouden luottotappioiden varalta.

Harkitse Simplicityä mikäli:

Uudenlainen luottovakuutus

◾◾ haluat helpon ratkaisun, jonka hallinnoiminen vie mahdollisimman

◾◾ yrityksesi liikevaihto on korkeintaan 5 milj. euroa
◾◾ tarvitset suojaa asiakkaille, jotka sijaitsevat jossakin vakuutuksen

piiriin* kuuluvassa 27maassa
Simplicity on pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu
ainutlaatuinen ratkaisu. Vakuutussopimus on voimassa
aina vuoden kerrallaan ja vakuutusmaksu lasketaan
liikevaihtosi perusteella. Muutokset toimialallasi eivät vaikuta
vakuutusmaksuusi.

vähän aikaasi

Tietoa Euler Hermesistä
•

Simplicity on helppo ja vaivaton luottovakuutus, joka kattaa
kotimaiset ja ulkomaiset asiakkaasi. Mikäli asiakkaasi eivät maksa,
saat korvauksen 120 päivän kuluessa vahinkoilmoituksesta.
Tappioilla on siis vain lyhytaikainen vaikutus toimintaasi.

•
•
•

•
•

* Australia, Belgia, Chile, Espanja, Hollanti, Iso-Britannia, Irlanti, Italia, Itävalta, Kanada, Luxemburg, Malta,
Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin
tasavalta, Unkari, Uusi-Seelanti, USA ja Viro.

maailman johtava luottovakuutusyhtiö 35 % markkinaosuus maailmanlaajuisesti
seuraa yrityksiä markkinoilla, joiden osuus
maailman bruttokansantuotteesta on 92 %
vastaanottaa 20 000 luottolimiittipyyntöä päivittäin
perusteellinen paikallisten markkinoiden
tuntemus maailmanlaajuisen toimipiste - ja
liikekumppaniverkoston ansiosta
AA luottoluokitus (Standard & Poor’s )
osa Allianz-konsernia

SIMPLICITY – HELPPO, ÄLYKÄS, TURVALLINEN
Tässä suojasi – valitse yrityksellesi sopiva vaihtoehto:

Hallitse vakuutustasi online-palvelussamme

Perussuoja (ilman EH Grade -ostajaluokitusta)
60 % suoja kaikille velallisille

EOLIS on Euler Hermesin online-palvelu, jossa on kaikki oleellinen tieto
asiakkaistasi ja vakuutuksestasi. Voit hoitaa kaiken silloin kun sinulle
sopii – aukioloajoista riippumatta.

Grade

Merkitys

Tappion todennäköisyys

1

Erinomainen

Lähes olematon tappioriski

2

Erittäin vahva

Minimaalinen tappioriski

3

Vahva

Matala tappioriski

4

Hyvä

Keskimääräistä alhaisempi tappioriski

5

Keskimääräinen

Keskimääräinen tappioriski

6

Seuraa

Keskimääräistä korkeampi tappioriski

7

Heikko

Korostunut tappioriski

8

Ongelmallinen

Korkea tappioriski

9

Ei vakuutuskelpoinen Erittäin korkea tappioriski

10

Hylätty

Euler Hermes Suomi
Mannerheimintie 105
FI-00280 Helsinki

Tel. +358 10 850 8500
contact.fi@eulerhermes.com
www.eulerhermes.fi

EOLIS:
◾◾ kokonaiskuva vakuutuksestasi
◾◾ EH Grade –ostajaluokitus yli 40 miljoonalle yritykselle päivittäin
◾◾ limiittien haku uusille asiakkaille
◾◾ viivästyneiden maksujen hallinta

Soita asiantuntijoillemme +358 10 850 8500 jos haluat
tietää lisää Simplicitystä.
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Korotettu suoja EH Grade -ostajaluokituksella
Luokat 1-6: 		
90 % suoja
Luokat 7: 			
60 % suoja
Luokat 8-10: 		
Ei vakuutussuojaa
Ei EH Grade -luokkaa:
60 % suoja

