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DEBITEUREN RISICO’S: HOE KUNT U ZICH 
BESCHERMEN TEGEN ONVOORZIENE RISICO’S?

ONVOORSPELBAAR ECONOMISCH KLIMAAT

In een, in toenemende mate, onvoorspelbaar economisch klimaat worden zelfs 
de meest ervaren managers verrast door onbetaalde vorderingen veroorzaakt 
door insolventie. Eén van de vier bedrijfsfaillissementen is immers het gevolg van 
non-betalingen door een of meer debiteuren.

BESCHERMING CREËREN

Als gevolg van de macro-economische ontwikkelingen in de wereld stijgt het 
aantal faillissementen naar recordhoogte. Voor de meeste bedrijven wordt het 
risico dat leveringen op krediet niet worden betaald dan ook een steeds groter 
punt van aandacht. Het creëren van een bescherming tegen een dergelijk risico 
is dan ook een absolute prioriteit.

KREDIETVERZEKERING OM HET RISICO OP NON-BETALING 
TE BEHEERSEN   

Tegenwoordig kiezen veel bedrijven voor kredietverzekering als credit 
management-tool. Een nadeel daarvan kan zijn dat de verstrekte kredietlimiet 
op een klant lager kan zijn dan dat van het afnemerspotentieel. Hiervoor kunnen 
meerdere redenen zijn, zoals een beperkte kredietwaardigheid, beperkte 
capaciteit van de verzekeraar of beperkt beschikbare informatie.

MET ALS GEVOLG DAT ER EEN 
DILEMMA ONTSTAAT; LEVEREN BOVEN 

DE KREDIETLIMIET OP EIGEN RISICO 
OF EEN VERKOOPKANS GEDEELTELIJK 

ONBENUT LATEN OMWILLE VAN HET 
RISICO VOOR UW BEDRIJF, OM DIT NIET 

TE VERZEKEREN.

TOP UP COVER: OPTIMALE 
BESCHERMING TEGEN NON BETALING
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EEN OPLOSSING: EEN ADDITIONELE DEKKING OP UW 
BESTAANDE KREDIETVERZEKERING DOOR TOP UP

EEN EXTRA BESCHERMING DIE AUTOMATISCH UW 
KREDIETLIMIET VERDUBBELT, OOK DE HOOGSTE 
BEDRAGEN

Het Top Up principe maakt het mogelijk om risico’s te 
verzekeren boven de kredietlimieten die uw kredietverzekeraar 
verstrekt. Credendo verzekert al uw gedeeltelijk 
verstrekte limieten tot maximaal hetzelfde bedrag als uw 
basiskredietverzekeraar. Deze additionele capaciteit geeft u 
veelal wel voldoende ruimte om de verkoopkansen volledig te 
benutten. Automatische verdubbeling van de basiskredietlimiet 
geeft u meer financiële ruimte, verhoogt uw verzekerde omzet 
en verruimt uw mogelijkheden.

BEWAREN UW CREDIT MANAGEMENT 
PROCEDURES EN PARTNERSCHAPPEN  

Credendo komt niet tussen in uw credit management of in de 
relatie met uw basisverzekeraar. De automatische dekking 
weerspiegelt het basisverzekeringscontract die 
dus geen aanpassingen vereist.

KlantLimiet Top Up

Klant

Gevraagde limiet

Limiet = gevraagde limiet
(Top Up is niet nodig)

Limiet < gevraagde limiet

Credendo verstrekt 
aanvullende dekking tot 

aan het gevraagde bedrag

Limiet < 50%
gevraagde limiet

Credendo verdubbelt
de verstrekte limiet
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TOP UP PRINCIPE

GEEN EXTRA ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN  

Credendo volgt de kredietlimieten, de voorwaarden en de 
beslissingen inzake claims van uw basiskredietverzekeraar. 
Er wordt geen aanvullende communicatie aan Credendo 
gevraagd.

MEER VERKOPEN MET OPTIMALE ZEKERHEID

De dekking is volledig in lijn met uw interne procedures zoals 
reeds vastgesteld zodat u meer verzekerde verkopen kunt 
bewerkstelligen.

Er is geen eenvoudigere manier 
om de verzekering van uw 
klantenportfolio te optimaliseren. 
U hoeft geen aanvullende 
kredietlimiet aan te vragen of te 
registreren.



OVER CREDENDO

Credendo is een Europese kredietverzekeringsgroep die 
aanwezig is op het hele continent en actief in alle segmenten 
van de kredietverzekeringsbusiness. De groep biedt een waaier 
aan producten die risico’s over de hele wereld dekken. 

Onze missie is het ondersteunen van handelsrelaties. Wij 
leveren oplossingen op maat voor verzekering, herverzekering, 
garanties, borgstellingen en financiering met betrekking 
tot binnenlandse en internationale handel of investeringen 
in het buitenland. Wij beschermen bedrijven, banken en 
verzekeringsmaatschappijen tegen kredietrisico’s en politieke 
risico’s, en wij vergemakkelijken de financiering van dergelijke 
transacties.

Credendo – Excess & Surety is de afdeling van Credendo die 
XOL Excess of loss, XOL Partners, Top Up en borgstellingen 
aanbiedt.

www.credendo.com
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