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XOL - EXCESS OF LOSS



BESCHERMING TEGEN BETALINGSRISICO’S, 
EEN ABSOLUTE PRIORITEIT

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 recordhoogten. 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. Bedrijven hebben daarom vaak geïnvesteerd in 
knowhow en technologie voor credit management en in het effectief gebruik van 
credit management diensten. 

BESCHERMING ZONDER VOORWAARDEN VAN DE VERZEKERAAR 
 
Ondanks al deze investeringen kunnen toch onvoorspelbare en ondraagbare 
verliezen ontstaan die het voortbestaan van een bedrijf in gevaar brengen.

VEEL BEDRIJVEN WILLEN ZICHZELF DAN OOK 
BESCHERMEN TEGEN EEN DERGELIJK RISICO ZONDER 

ZICH TE MOETEN HOUDEN AAN OPGELEGDE 
KREDIETLIMIETEN EN ZONDER ENIGE BEMOEIENIS 

TE MOETEN ACCEPTEREN IN HUN KLANTENRELATIES 
EN WERKWIJZE VOOR HET INNEN VAN ONBETAALDE 

VORDERINGEN.

XOL - EXCESS OF LOSS
VOLLEDIGE BEHEERSING 
VAN UW BETALINGSRISICO’S
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DE OPLOSSING: EEN INNOVATIEVE FORMULE ALS BESCHERMING 
TEGEN BETALINGSRISICO’S MET XOL - EXCESS OF LOSS

VOLLEDIGE AUTONOMIE VOOR UW EIGEN CREDIT 
MANAGEMENT

Credendo bemoeit zich niet met uw credit management, en zo 
kunt u dus volledig zelfstandig al uw kredietbeslissingen nemen. 
Het staat u vrij om volgens u vereiste risico’s te nemen en te 
beheren, volledig volgens uw eigen procedures hiervoor. 

VRIJHEID VOOR UW 
CREDITMANAGEMENTPARTNERS   

Als polishouder kunt u vertrouwen op uw al bestaande 
creditmanagementpartners, zoals incassobedrijven en 
informatie-bureaus, om uw kredietrisico’s te beheren. Hierbij 
worden uitzonderlijke en onvoorspelbare risico’s die uw 
financiële gezondheid kunnen bedreigen, om maar niet te 
spreken over het voortbestaan van uw bedrijf, overgenomen 
door Credendo. 

Het verzekerde bedrag:
dit is het risico dat overgedragen wordt aan 
de verzekeraar Credendo

Het eigen risico:
dit is het totale risico dat door verzekerde per 
verzekeringsjaar wordt behouden

De premie:
dit is de vergoeding voor het verzekerde bedrag
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XOL - Excess of Loss FORMULE

VRIJE KEUZE VAN POLISPARAMETERS  

De “Excess of loss” polis onderscheidt zich van traditionele 
kredietverzekeringen doordat de verzekerde zelfstandig en 
autonoom de parameters van zijn polis kan bepalen. Het betreft 
3 parameters: het verzekerde bedrag (het risico overgedragen 
op de verzekeraar), het eigen risico (het risico dat de verzekerde 
blijft lopen), en de premie (de vergoeding voor het verzekerde 
bedrag). Twee van deze parameters kunnen worden bepaald 
door de verzekerde, Credendo bepaalt de derde.

EEN GROOT AANTAL INNOVATIEVE EN CREATIEVE 
VERZEKERINGSFORMULES

Deze aanpak laat toe een groot aantal innovatieve en creatieve 
verzekerings- en zelfverzekeringsformules in plaats te stellen 
waardoor het bedrijf een programma kan bepalen ter beveiliging 
van de klantenrekening en tegelijk de controle kan behouden 
over de verkopen en over zijn autonomie in het beheer van het 
risico van niet-betaling.

Credendo biedt 
kredietverzekering “op maat”, 
perfekt toegesneden op de 
specifieke behoeften van 
uw bedrijf.



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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