KREDITFORSIKRING

ALLE STORE PROJEKTER ER FORSKELLIGE.
RISIKOEN ER ENS, NEMLIG HØJ.
Vores produkt Single Risk Cover er en kreditforsikring specielt
udviklet til afdækning af større projekter. Den dækker enkeltinvesteringer som eksempelvis fremstilling, levering og montage
af anlæg, maskiner og komponenter hjemme og i udlandet.

Store ordrer er særlig lukrative, men også særlig
risikable.
Om det drejer sig om 500.000 EUR eller om
10 millioner EUR: Som ordretager har I ofte
betydelige
omkostninger
til
forudgående
ydelser. Også forpligtelser i henhold til ordrer
til underleverandører kan udvikle sig til et ægte
likviditetsproblem, når ordregiveren ikke betaler.
Single Risk Cover policen sikrer mod denne
og mange andre risici og giver sikkerhed mod
ikke betalte tilgodehavender på de enkelte
investeringsforretninger.

Det er vanskeligt at forudse, hvordan
udviklingen foregår i udlandet. Ændringer
sker ofte hurtigt og har global effekt.
Derfor dækker produktet Single Risk
Cover et bredt spektrum af risici.

Hurtig gennemgang af mulige forsikringsperioder
Vi tilbyder sikkerhed med en varighed fra
6 måneder til 5 år for jeres projekter på såvel
hjemmemarkedet som i udlandet. Den maksimale
tidshorisont, kontraktvilkår samt præmien afhænger
af importlandets rating og debitors soliditet.
En permanent overvågning af kreditværdigheden
er integreret i forsikringsperioden. Også
udenlandske datterselskaber i EU kan integreres
i forsikringsløsningen. Uden for EU tilbyder vi
nationale løsninger regionalt.
Yderligere muligheder for risikoafdækning!
I samarbejde med Unistrat-Coface, Paris,
tilbyder Coface også særlige Single-RiskCover policer for medvirken i udenlandske
selskaber eller joint ventures. Det er muligt
at forsikre anparter, forretningsandele og
aktiver i virksomheder, filialer og joint ventures
i udlandet. Desuden tilbydes en særlig udgave
af Single Risk Cover med forsikring af importen
af forudgående varefinansiering (ydelser betalt
forud) mod manglende levering og opsigelse
af importkontrakten som følge af politiske
begivenheder eller leverandørens insolvens.

Ubehagelige overraskelser.
god forsikring
• Dækning
før afsendelse: Alle
	
egne påløbne omkostninger
indtil levering finder sted.
• 	Manglende overførsel af købesummen ved insolvens hos den
udenlandske remburs-bank
eller på grund af politiske
begivenheder ved betaling
med remburs (L/C), såfremt
der ikke foreligger en særskilt
bekræftelse fra en bank.
• Debitors
	
misligholdelse af
betalingspligt inklusiv inkassoservice i hele verden
• Politiske
	
begivenheder (som
eksempelvis transfer- eller
betalingsforbud), men også
politisk iværksatte importeller eksportforbud, også ved
produktion i tredjelande.

I er velkommen til at kontakte os
for yderligere information.
En oversigt over landeevalueringen
kan hentes på www.coface.dk under
fanen ”landeliste”
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