Euler Hermes

EH Corporate
Advantage
Zladené s úverovým rizikom,
v harmónii s Vašimi
obchodnými potrebami

Pre stredné a veľké spoločnosti
www.eulerhermes.sk

Nalaďte sa na svetové podnikanie
Podnikať v konkurenčnom prostredí
znamená brať na seba isté riziko. Neskoré platby, nedobytné pohľadávky,
insolvencie, neuhradené faktúry:
v krátkodobom horizonte sa Vaša
spoločnosť môže z týchto udalostí
čiastočne spamätať, ale z dlhodobého hľadiska úverové riziko ohrozuje
budúcnosť Vášho podnikania.
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Dodatočné
tržby
potrebné na
kompenzáciu
pri marži vo
výške
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Pohľadávky z obchodného
styku predstavujú
v priemere 20% až 40%1
aktív spoločnosti.
Neuhradené faktúry
preto často krát
predstavujú väčšiu hrozbu,
než si myslíte.
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Výška neuhradenej faktúry
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Odbor ekonomického výskumu EH
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Pri predaji na faktúru poskytujete
úver a beriete na seba riziko, že
Vaši zákazníci nebudú schopní
splácať svoje záväzky.
Nižšie uvedené príklady ukazujú
dodatočné tržby, ktoré sú potrebné
na kompenzáciu strát z nedobytných pohľadávok v závislosti od
výšky Vašej marže.

100.000

Čo je poistenie pohľadávok
z obchodného styku?
Nástroj na zníženie úverového rizika
Poistenie pohľadávok chráni
hlavné aktíva Vašej spoločnosti
- pohľadávky z obchodného
styku. Je to ochrana pred
neschopnosťou Vášho zákazníka

splácať svoje záväzky. Dôjsť k
tomu môže v prípade, že sa Váš
zákazník stane insolventným
alebo nebude splácať svoje
záväzky v dohodnutej lehote.

Poistenie pohľadávok umožňuje
spoločnostiam všetkých veľkostí
bezpečne obchodovať doma aj
v zahraničí.
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doby trvania poistnej zmluvy
môžete požiadať o dodatočné
poistné krytie pre obchodovanie s
ktorýmkoľvek z Vašich zákazníkov,
alebo môžete požiadať o poistné
krytie pre nových zákazníkov,
s ktorými by ste radi začali
obchodovať. V prípade, ak dôjde
ku škode u poisteného zákazníka,
túto škodu Vám nahradíme
do výšky úverového limitu
prideleného tomuto zákazníkovi.

EULE

Naše riešenia poistenia
pohľadávok sú založené na
jednoduchej schéme - v prípade,
ak Váš zákazník neuhradí svoje
záväzky, spoločnosť Euler Hermes
Vás za stratu odškodní. Spoločnosť
Euler Hermes analyzuje úverovú
bonitu Vašich zákazníkov a
priraďuje im úverový limit, ktorý
predstavuje čiastku poskytnutého
poistného plnenia v prípade, ak
tento poistený zákazník neuhradí
svoje záväzky. Kedykoľvek počas
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Držte krok so svetovým obchodovaním
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Euler Hermes:
Vyladené pre Váš biznis
Znalosti pre riadenie
Vášho podnikania
Sieť analytikov a ekonómov
spoločnosti Euler Hermes po celom
svete je predĺženou rukou Vášho
interného tímu, ktorá pracuje
na nepretržitom monitorovaní
finančnej stability Vašich zákazníkov.

Ochrana pred nedobytnými pohľadávkami
V prípade, že Váš zákazník
neuhradí svoje finančné záväzky,
spoločnosť Euler Hermes Vám
nahradí vzniknutú škodu, aby
ste sa mohli sústrediť na to
najdôležitejšie - Vaše podnikanie.
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Vyššie tržby
Poskytnite lepšie podmienky
splatnosti existujúcim zákazníkom
alebo bezpečne poskytnite odklad
platby novým zákazníkom. Čas na
sledovanie nespoľahlivých zákazníkov pritom môžete obmedziť.

Konkurenčná výhoda
doma aj v zahraničí
Získajte schopnosť rozpustiť Vaše
rezervy na nedobytné pohľadávky,
čo Vám uvoľní pracovný kapitál a
dá Vám konkurenčnú výhodu pri
obchodovaní v tuzemsku alebo pri
vývoze do zahraničia.

Výhodnejšie možnosti
financovania
Keď sú Vaše pohľadávky chránené
poistením, je pravdepodobnejšie,
že Vám banky či financujúci
partneri ponúknu výhodnejšie
úverové podmienky.

Poistenie Corporate Advantage:
Skomponované pre obchodný rast
Nástroj na ochranu a zabezpečenie rastu Vášho
podnikania

podmienok, čo Vám umožní vytvoriť individuálne podmienky pre
každého zákazníka.

Poistenie Corporate Advantage
je nosným produktom poistenia
pohľadávok z obchodného styku
spoločnosti Euler Hermes, ktorý
bol vytvorený na riešenie jedinečných obchodných výziev každej
spoločnosti, každého odvetvia či
akýchkoľvek obchodných ambícií.

Nepretržitá analýza finančného zdravia Vašich
zákazníkov

Prevencia od začiatku
Mať správne informácie je pre
prijatie správnych rozhodnutí
veľmi dôležité. A to už pred podpisom obchodnej zmluvy s novým
zákazníkom. Poistenie Corporate
Advantage Vám umožní vyhodnotiť Vašich potenciálnych zákazníkov a zistiť výšku obchodného
rizika. Naše služby riadenia úverového rizika Vám môžu pomôcť
aj pri stanovovaní platobných

Naši odborníci na riadenie rizika
budú zhromažďovať a analyzovať
informácie o Vašich zákazníkoch
z rôznych zdrojov vrátane návštev
zákazníka, obchodných informácií,
verejných záznamov, finančných
výkazov, či správ o pohľadávkach
po lehote splatnosti. Monitorujeme spoločnosti, ktoré tvoria 92%
svetového HDP. Ak sa stane čokoľvek, čo by mohlo ovplyvniť platobnú schopnosť Vašich zákazníkov,
budete na to upozornení.

Efektívne odškodnenie

umožní chrániť Vašu spoločnosť
pred následkami. Rýchle a efektívne riešenie poistných udalostí
minimalizuje akékoľvek starosti
spojené s insolvenciou Vašich
zákazníkov či pohľadávkami po
lehote splatnosti.

Inkaso pohľadávok v krajinách na celom svete
Vymáhanie neuhradenej faktúry
od dlžníka si vyžaduje čas, peniaze a odborné znalosti. Služby
inkasa pohľadávok ponúkame
ako neoddeliteľnú súčasť poistnej
zmluvy Corporate Advantage.
Prostredníctvom globálnej siete
Vám pomôžeme vymôcť Vaše pohľadávky vo viac ako 90 krajinách,
so znalosťou lokálnej legislatívy,
zvyklostí a postupov na vymáhanie
pohľadávok.

V prípade, že dôjde ku škode,
náš proces odškodnenia Vám
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Poistenie EH Corporate Advantage:
V rytme Vašich potrieb
Či už je Vašou prioritou ochrana pred škodami z nedobytných pohľadávok,
zvyšovanie tržieb alebo zlepšenie vedomostí Vašej spoločnosti o zákazníkoch
a trhoch, poistenie EH Corporate Advantage Vám umožní nastaviť poistnú
ochranu podľa potrieb Vášho podnikania. Našim poslaním je poskytovanie
efektívnych riešení problémov, ktorým čelia dnešné firmy presne podľa ich
priorít. Poistenie Corporate Advantage bolo vytvorené ako odpoveď na spätnú väzbu od našich klientov a partnerov po celom svete.

Transparentnosť
Transparentná štruktúra a znenie poistnej zmluvy.
Každý subjekt je jasne identifikovaný v rámci konkrétneho článku,
aby ste mohli pohotovo nájsť informácie, ktoré potrebujete.

Optimalizovaná správa
Zmluva je navrhnutá tak, aby bol optimalizovaný každý krok jej
správy. Osobitný dôraz sa kladie na jednoduchosť, aby sa tak
obmedzil čas vynaložený na správu.

Prispôsobiteľné riešenia
Obchodujete v zahraničí? Doma? S tretími osobami?
Poistenie Corporate Advantage ponúka na výber viac ako 80 opcií,
čo zabezpečí, že získate riešenie šité na mieru Vašim potrebám.

Online služby
Prostredníctvom online portálu EOLIS, získate okamžitý a bezpečný
prístup k Vašej poistnej zmluve. Jednoduchým kliknutím ju môžete
kedykoľvek spravovať či mať k dispozícii rozhodnutia o limitoch
pridelených Vašim zákazníkom v reálnom čase.
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Poistenie EH Corporate Advantage:
Hudba pre Vaše uši
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Podnikajte v harmónii. Svetový líder v
poistení pohľadávok Vám s tým pomôže
Skúsenosti
Spoločnosť Euler Hermes s viac
ako storočnými skúsenosťami
pomáha klientom vo viac ako 200
krajinách. Sme hrdí na to, že sme
svetovým lídrom v oblasti poistenia pohľadávok.
Viac ako 55 000 klientov
na celom svete

		

Viac ako 6 000 zamestnancov 		
na celom svete, vrátane 1 500 		
odborníkov na riadenie rizík

Analyzovanie rizík
Vďaka našej globálnej sieti sme

schopní analyzovať riziká po

Rating AA- od Standard & 		

celom svete.

Poor’s a Dagong Europe

Kryté obchodné transakcie 		
v hodnote 890 mld. € v rámci 		
celého sveta

Znalosti
Hlboké znalosti o spoločnostiach,

Monitorovanie spoločností 		

trhoch a sektoroch sú základom

tvoriacich 92% svetového HDP

toho, čo robíme.
Inovatívny makroekonomický 		

Finančná sila
Spolupráca so spoločnosťou Euler
Hermes Vám prinesie pokojný

prieskum a prieskum rizík
podľa krajín

spánok zaistený bezkonkurenčnou

Prvotriedna analýza odvetvo-		

finančnou spoľahlivosťou.

vých rizík na celom svete

Spoločnosť patriaca do skupiny

Exkluzívne prognózy insolven-		

Allianz

cií firiem

Pre ďalšie informácie nás
kontaktujte na:
Tel: +421 258 280 911
E-mail: sk_sales@eulerhermes.com
Web: www.eulerhermes.sk

