Veilig groeien door
betrouwbaar kredietadvies
én zekerheid van betaling
Als ondernemer wilt u verantwoord zaken doen, en tegelijkertijd
onafhankelijk en zelfstandig opereren. Een onmisbaar onderdeel hiervan
is een betrouwbaar kredietbeleid. Allianz Nederland helpt u met een
goede kredietservice.

Kredietadvies per transactie
Uw bedrijf is actief in binnen- en/of
buitenland. U staat op het punt om een
belangrijke transactie te doen met een
nieuwe afnemer, maar weet niet of
u zekerheid van betaling heeft. Als uw
afnemer niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting kan dit gevolgen hebben voor
uw bedrijfscontinuïteit. Op zo’n moment
heeft u behoefte aan goede informatie en
een juist advies om uw risico’s te beperken.

Allianz Betaalgarantie
Met Allianz Betaalgarantie ontvangt u
support voor zakelijke transacties in binnenen buitenland. Deze kredietservice bestaat
uit drie componenten:
• kredietwaardigheid toetsen;
verzekeren van de transactie en
incassoservice.

Allianz Betaalgarantie in het kort
• hoge transactiedekking mogelijk tegen
		 een scherpe prijs
• informatie en dekking in de belangrijkste
		 handelslanden
• professioneel incasso voor zowel binnen		 als buitenland
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Door kredietwaardigheid toetsing ontvangt
u actuele bedrijfsinformatie waarmee u in
staat bent de risico’s van uw afnemers op de
juiste manier in te schatten. De verzekering
biedt u garantie van betaling. Wanneer uw
afnemer uiteindelijk niet betaalt, dan zorgen
wij voor het incasso.

Succesvolle samenwerking
Voor uitvoering van Allianz Betaalgarantie
werken we samen met Euler Hermes. Euler
Hermes is wereldmarktleider op het gebied
van kredietverzekeringen en corporate
incasso en maakt deel uit van de Allianz
Groep. Door aanwezigheid in een groot
aantal landen over de wereld, beschikt Euler
Hermes over uitstekende kennis ter plaatse
om uw risico’s goed in te schatten.

De service van Allianz Betaalgarantie
We maken het voor u mogelijk op elk
gewenst moment gebruik te maken van
onze kredietservice. Via www.allianzbetaalgarantie.nl maakt u zelf of samen met uw
verzekeringsadviseur de juiste keuze op het
juiste moment.
Via de webtool kunt u:
• de kredietwaardigheid van uw
afnemers toetsen door vooraf actuele
bedrijfsinformatie in te winnen;
• debiteurenrisico’s afdekken en
• professioneel incasso inzetten in
binnen- en buitenland.

Hoe werkt het?
U meldt u zelf of samen met uw verzekeringsadviseur aan via www.allianzbetaalgarantie.nl. Na inschrijving heeft u een
abonnement met toegang tot de service
van Allianz Betaalgarantie voor één jaar.
U betaalt per jaar abonnementskosten.
Wilt u uw afnemers toetsen of dekking
verkrijgen voor debiteurenrisico’s dan
kunt u dit tegen scherpe tarieven per
transactie afnemen.

Kredietwaardigheid toetsen
U toetst online uw klanten op kredietwaardigheid. Het resultaat van deze toets
krijgt u in de meeste gevallen direct op
uw scherm te zien. Toetsing vraagt u aan
voor afnemers in binnen- én buitenland.
U betaalt kosten per aangevraagd kredietadvies. Het tarief is afhankelijk van het
land waar de afnemer gevestigd is. De prijs
is inclusief monitoring van de getoetste
afnemer voor de periode van een jaar.
Hierdoor wordt u binnen dat jaar altijd op
de hoogte gesteld van financiële veranderingen van uw getoetste klant.

Uw kredietverzekering per transactie
Wanneer u uw klant heeft getoetst en u wilt
zekerheid van betaling hebben, dan kunt u
één of meerdere transacties van deze klant
verzekeren. U heeft met deze verzekering
maar liefst een dekkingspercentage van
85 procent en u kunt tot maximaal € 250.000

verzekeren. Gemiddeld betaalt u een
premiebedrag tussen de 1 en 2 procent van
het factuurbedrag.

Incassoservice
Is uw transactie verzekerd? Dan zorgt Euler
Hermes dat u uw geld krijgt wanneer uw
klant niet kan betalen. Het incasso wordt
uitgevoerd door experts met kennis van de
lokale markt en regelgeving.

Geen verzekering zonder goed advies
Voor het waarborgen van de continuïteit
van uw onderneming zijn verzekeringen
noodzakelijk. Als ondernemer concentreert
u zich het liefst op uw ondernemingsactiviteiten. 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 houd u op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen voor
uw onderneming.
Wilt u meer weten over de service van
Allianz Betaalgarantie of wilt u direct
aanvragen? Neem dan contact op met
uw verzekeringsadviseur.
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