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Succesvol en veilig zakendoen
met de Allianz Business Polis
Zekerheid bij zaken doen is van essentieel belang voor de
continuïteit van uw onderneming. U wilt snel commercieel
handelen zodat u blijft groeien en nieuwe markten kunt
betreden. De Allianz Business Polis maakt dit mogelijk door
flexibele oplossingen te bieden.

Bedrijfsinformatie, verzekering
en incasso
Een kredietverzekering bestaat uit drie basiselementen: bedrijfsinformatie, verzekering
en incasso. Door juiste en actuele bedrijfsinformatie bent u in staat om de risico’s
van uw klanten op de juiste manier in te
schatten. De verzekering biedt u garantie
van betaling. Wanneer uw klant uiteindelijk
niet betaalt, dan wordt ook voor het incasso
gezorgd.

Allianz Business Polis
Voor alle ondernemingen is er een flexibel
op te bouwen polis met alle facetten van een
kredietverzekering die u precies kunt laten
aansluiten op uw onderneming en branche.

Naast de flexibele oplossingen biedt
de Allianz Business Polis nog meer voordelen
• Veilig en snel zakendoen in
risicovolle landen
• Hoog dekkingspercentage
tot 90 procent
• Incassokosten meeverzekerd
• Lagere administratieve kosten
• Aanvullende dekking voor contractrisico
• Helder online overzicht van de
belangrijkste polis- en risico-informatie

Welke service ontvangt u?
Wanneer u een polis afsluit, krijgt u een vast account
management team voor het beheer van uw polis en een
risk underwriting team die continu uw klantenrisico’s
inschat. Ook krijgt u toegang tot ons online
informatiesysteem EOLIS. Hiermee kunt u uw gehele
polis beheren en gemakkelijk overzichten opvragen.
U bent dus verzekerd van de juiste steun en informatie
zodat u snel kunt handelen.

Wij zijn uw zakenpartner op

Geen verzekering zonder goed advies

Meer informatie

Voor het waarborgen van de continuïteit van uw
onderneming zijn verzekeringen noodzakelijk.
Allianz Nederland hecht waarde aan een intensieve
samenwerking met professionele, onafhankelijke
verzekeringsadviseurs. U bent immers gebaat
bij verzekeringen die precies op uw bedrijfssituatie
zijn afgestemd, tegen een juiste premie.
Uw verzekeringsadviseur neemt u veel werk uit
handen en houdt u op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen voor uw onderneming.

Wilt u meer weten over de Allianz Business
Polis of wilt u informatie over andere
mogelijkheden? Neem dan contact op met
uw verzekeringsadviseur.

het gebied van kredietverzekeren
met betrouwbare kennis in
binnen- en buitenland.

Kijk ook op www.allianz.nl/zakelijk
of stel uw vraag via telefoonnummer
+31 (0)73 688 99 99.

Voor de Allianz Business Polis werken we samen met Euler Hermes
Kredietverzekering. Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied
van kredietverzekeringen en corporate incasso en maakt deel uit van
de Allianz Groep. Door aanwezigheid in meer dan 50 landen over de
wereld, beschikt Euler Hermes over uitstekende kennis ter plaatse om
uw risico’s goed in te schatten. Kijk op www.eulerhermes.nl.

