Omstødelsesforsikring
BETALT ER VEL BETALT?
IKKE NØDVENDIGVIS!
Der er ikke længere tale om enkeltstående tilfælde: I stadig stigende
grad kræver kuratorer i konkursboer allerede betalte beløb tilbage
fra leverandørerne. Dette er blevet muligt gennem den juridiske
situation og den retspraksis, der er opstået de seneste år. På denne
baggrund kan allerede betalte tilgodehavender genopstå, og i
ekstreme tilfælde kan de overstige jeres kreditmaksimum fra
kreditforsikringen. Det kan blive til store summer, der under visse
omstændigheder kan bringe såvel likviditet som solvens i fare.
Godt forsikret – oven i købet med tilbagevirkende kraft
Vi tilbyder en sikker dækning ved insolvens omstødelser og bidrager derudover med dækning af
jeres udgifter i forbindelse med afværgelse af
kuratorens krav.
Vores løsning sikrer jer ikke kun fremover, men
også med tilbagevirkende kraft. Hvis I til trods for
en forsøgt afvisning af kravene forpligtes til tilbagebetaling, erstatter vi beløbet.

Vi giver jer følgende fordele:
• Enkel implementering af omstødelsesforsikringen – integreret
i den eksisterende kreditforsikringskontrakt.
• Hæftelse i op til 10 år med tilbagevirkende kraft.
• Ikke kun erstatningsudbetaling,
men også andel i advokatudgifterne.
• Muligt at vælge tillægsdækningens størrelse, hvor prisen er
fastsat på baggrund af risikoen.
• Kan ikke kun udfærdiges for
danske debitorer, men også for
debitorer i mange andre lande.

Omstødelse ved insolvens
indeholder store risici.
Imødegå sådanne risici med
en omfattende forsikring.

Omstødelsesforsikring

… lige så fleksibel som fordelagtig
For gamle og nye kunder
Langvarigt samarbejde med Coface beVi tilbyder vores omstødelsesforsikring som sup- lønnes
plement til en eksisterende Coface-kreditforsikring. Såfremt I har været Coface kunde i mere
end 3 år, hæfter vi for en tilsvarende
Valgbar dækningsstørrelse
periode dog med højest 10 år men med
I vælger størrelsen på den supplerende dækning pr. tilbagevirkende kraft også op til 10 år.
forsikringsår i trin på 250.000 EUR til 3.000.000 Som ny kunde hos Coface kan vi tilbyde
EUR, som det passer jer. Omkostningerne bestem- at hæfte med tilbagevirkende kraft i 3 år.
mes af det maksimumsbeløb, som I vælger samt
størrelsen på jeres virksomhed.
Sikring er mulig for adskillige lande
Debitorer fra EU, Schweiz, Norge, CanaVores ansvar
da samt USA kan inkluderes i omstødelMed en omstødelsesforsikring kan I gøre brug af sesforsikringen (såfremt disse lande er
os til en eller flere skader pr. forsikringsår – mak- inkluderet i forsikringsaftalen).
simalt op til det valgte maksimum. En andel af det
valgte maksimum beløb er relateret til betalinger,
der allerede var blevet gjort gældende inden omstødelsesforsikringen blev indgået. En tredjedel af
det beløb, som du har valgt som maksimum, afsættes til dette.

FACIT: BETALT FORBLIVER BETALT!
Kort oversigt over valgbare maksimumsbeløb og præmier
Med en dækningssikring på op til
EUR 3.000.000 kan
I imødegå insolvens
omstødelser helt
afslappet

Variation

Tillægsdækningens maksimum beløb ** (i EUR) hhv. største
hæftelsesbeløb pr. forsikringsår
250.000,--

Årsomsætning* for
det kontraktnummer,
der skal udvides

500.000,-- 1.000.000,-- 2.000.000,-- 3.000.000,--

Ekstra årspræmie (i EUR) for det ovenfor nævnte maksimum beløb

<10 mio. EUR

2.370,--

4.470,--

8.550,--

16.680,--

23.220,--

>= 10 til <25 mio. EUR

3.160,--

5.960,--

11.400,--

22.240,--

30.960,--

>=25 til <100 mio. EUR

3.950,--

7.450,--

14.250,--

27.800,--

38.700,--

>=100 til < 500 mio. EUR

4.740,--

8.940,--

17.100,--

33.360,--

46.440,--

>= 500 mio. EUR

5.530,--

10.430,--

19.950,--

38.920,--

54.180,--

* Omsætning
	
(inkl. moms, såfremt den er inkluderet i forsikringen) for det sidste afsluttede regnskabsår inden ikrafttrædelse af
dækning
**	til dækning med tilbagevirkende kraft i forbindelse med omstødelsesforsikringen gælder en begrænsning på 1/3 af tillægsforsikringens maksimale beløb indenfor den valgte variation
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