KREDITFORSIKRING

Excess of Loss
MANGE RISICI ER UFORUDSIGELIGE.
INDTIL DE INDTRÆFFER.
En ”Excess of Loss” police er en kreditforsikring, der er specielt
udviklet til dækning af jeres usædvanlige og uforudsete risici,
der kan true virksomhedens eksistens. Man kan kalde den en
kreditforsikring mod det usandsynlige!

Og det kan forstås på to måder. For det første,
fordi det er usandsynligt, at det værste tilfælde
– katastrofen kommer. For det andet, fordi, hvis
det sker, vil medføre et tab, der er usædvanlig
stort. Med en ”Excess of Loss” police forsikres
kun de tab i en virksomhed, der ligger over de
normale gennemsnitlige tab på tilgodehavender.
De væsentlige forsikringstilfælde er de samme
som ved en klassisk kreditforsikring.

Produktet blev oprindeligt designet
til virksomheder med stor indtjening,
hvor den største del af indtjeningen er
fordelt på få store debitorer. Hvis en af
de største debitorer ikke betaler deres
regninger, kan virksomhedens egen
eksistens være truet. Med ”Excess of
Loss” policen afdækker vi de største
risici.

Excess of Loss

Arbejdsdeling: I fastsætter kreditværdigheden,
vi tager risikoen.
Policen adskiller sig i fremgangsmåden fra de fleste
andre kreditforsikringstyper. For vurderingen af,
om den enkelte debitor er kreditværdig, og om
der er risiko for tab, afgøres fuldstændigt af jer. I
fastsætter også kreditmaksima på jeres debitorer
ligesom I selv tager jer af inkasso af tilgodehavender.
Derfor findes der i forbindelse med ”Excess of Loss”
policen heller ingen generelle kontrakt betingelser.
I stedet for sammenfattes alle bestemmelser i en
individuel kontrakt for jeres virksomhed.
Stor virksomhed. Dokumenteret professionalisme
I fastlægger selv alle væsentlige betingelser
i jeres kontrakt. Den eneste sikkerhed, som
Coface forlanger til indgåelse af kontrakten, er
dokumentation for, at der i jeres virksomhed
forefindes en professionel risikostyring og
debitorhåndtering. Dette bekræftes med en
certificering. En certificering forstås som en
gennemgang og en accept af jeres nedskrevne
og distribuerede kreditpolitik. Til dette formål
er der to muligheder. Certificeringen kan
gennemføres af Coface specialister eller af en af
vores samarbejdspartnere.
I alle tilfælde. For alle tilfælde.
Forsikringen dækker tilgodehavender, der er
fakturerede, kontraktmæssigt baserede og
uomtvistede samt tilgodehavender der er
opstået ved vareleverancer og levering af
tjenesteydelser, fragtbeløb, forsikringspræmier, og
repræsentationsudgifter, der står i sammenhæng
med disse. Hvis en debitor ikke betaler et
tilgodehavende, og det ikke er muligt at foretage
inddrivelse, indtræder forsikringsbegivenheden.
En bekræftelse fra vores inkassoafdeling om, at
inddrivelse ikke er muligt vil være tilstrækkeligt
som dokumentation for skaden, hvilket i høj grad
giver en forenklet procedure for skadesbehandling.

Flere oplysninger?
Kontakt jeres personlige account
manger! Mere information på
www.coface.dk
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Fordelene.
Dem deler vi gerne med jer.
• Skræddersyet sikring af
eksistenstruende risici
• 	I indgår fleksible aftaler vedrørende aggregate first loss
(AFL), maksimal erstatning
og præmie
• Vurdering
	
af største risici sammenholdt med know-how
• 	På jeres anmodning, global
inkassohjælp

