ÉÉN NAAM, ÉÉN DOEL:
UW BUSINESS EEN SUCCES HELPEN MAKEN OVER DE HELE WERELD
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INTO OPPORTUNITIES
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TURNING UNCERTAINTIES
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ONZE MISSIE:
INTERNATIONALE
HANDELSRELATIES
ONDERSTEUNEN

CREDENDO IS
DE 4E EUROPESE
KREDIETVERZEKERINGSGROEP
In tegenstelling tot onze vrij recente naam Credendo, bestaat onze groep al heel
wat langer. Ons verhaal begint in 1921 met de oprichting van Delcredere, het
Belgische exportkredietagentschap. De laatste jaren heeft onze groep echter
drastische veranderingen ondergaan. We zijn geëvolueerd van een traditioneel
exportkredietagentschap naar een internationale speler. Momenteel zijn we
een Europese kredietverzekeringsgroep die aanwezig is op het hele continent.
We zijn actief in alle segmenten van de kredietverzekering met een gamma
producten die dekking bieden voor risico’s over heel de wereld.
Ons doel is de klant bij zijn handelsactiviteiten door de woelige wateren van
de wereldeconomie te loodsen.

Turning uncertainties into opportunities

ÉÉN GROEP, ÉÉN VISIE

We zijn de eerste keuze als zakenpartner die beschermt tegen risico’s bij handel
en investeringen in de reële economie. Bovendien vergemakkelijken we ook de
financiering van dergelijke transacties.

ÉÉN GROEP, ÉÉN MISSIE

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

www.credendo.com
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ORGANOGRAM CREDENDO

CREDENDO – EXPORT CREDIT AGENCY

> Moedermaatschappij van de groep.
> Belgische exportkredietverzekeraar: wij promoten de

Belgische export, import en investeringen in het buitenland
door de verzekering van commerciële en politieke risico’s,
financiële garanties en directe financiering op (middel)lange
termijn.
> Internationale handel stimuleren: wij bieden capaciteit
aan internationale banken die betrokken zijn bij financiering
of investeringen op (middel)lange termijn, en herverzekeren
handelskredieten en borgstellingen.

CREDENDO GEEFT U RECHTSTREEKS
TOEGANG TOT EEN HEEL GAMMA VAN
KREDIETVERZEKERINGSOPLOSSINGEN:
VAN RISICODEKKING OP MAAT TOT
GEMAKKELIJKERE TOEGANG TOT
HANDELSFINANCIERING

CREDENDO – SHORT-TERM EU RISKS &
CREDENDO – SHORT-TERM NON-EU RISKS

> Volledige omzetdekking op korte termijn: wij geven

CREDENDO – INGOSSTRAKH CREDIT INSURANCE

> Volledige omzetdekking op korte termijn: zoals bij

CREDENDO – SINGLE RISK

> Dekking enkelvoudige risico’s: wij dekken uw risico’s op

CREDENDO – EXCESS & SURETY

> Excess of loss : u blijft verantwoordelijk voor het

flexibele verzekeringspolissen uit met goedgekeurde
kredietlimieten en een risicoperiode van minder dan 2 jaar,
en dit wereldwijd, zelfs in complexe risicogebieden.

Credendo – Short-Term EU Risks en Credendo – Short-Term
Non-EU Risks, maar voor verzekerden gevestigd in Rusland
of de GOS-landen.

Credendo

Export Credit Agency

Credendo
Short-Term
EU Risks

Credendo
Short-Term
Non-EU Risks

Credendo

Ingosstrakh
Credit Insurance

Credendo
Single Risk

Credendo

een enkel contract of een enkele koper met looptijden tot
7 jaar in meer dan 160 landen.

Excess & Surety

kredietmanagement en wij dekken uitzonderlijke en
onvoorzienbare risico’s van uw vorderingen die uw financiële
gezondheid kunnen schaden.

> Top-updekking: wij voegen extra capaciteit toe aan de

kredietlimieten van een kredietverzekeringspolis op korte
termijn.

> Borgstellingen: wij geven contractuele en wettelijke
borgtochten uit.

www.credendo.com
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BELGIË
DUITSLAND
FRANKRIJK
ITALIË

ONZE KLANT STAAT
CENTRAAL

ONZE VESTIGINGEN

LUXEMBURG
NEDERLAND
OOSTENRIJK
POLEN
RUSLAND
SLOWAKIJE
SPANJE
TSJECHIË
VERENIGD KONINKRIJK
ZWITSERLAND

Bij Credendo delen al onze entiteiten dezelfde klantgerichtheid en risicoappetijt.
De dialoog tussen de risk underwriter en uzelf als klant leidt tot creatieve
oplossingen die op maat gemaakt zijn en gebaseerd op uw reële behoeften. U
kunt zich zo focussen op uw kerntaken, en er gerust in zijn dat de handelsrisico’s
goed beheerd zijn via de kredietverzekeringspolis.

Geert Chielens, CFO Michel Van De Wiele (textielmachines):
“Dankzij de ervaring en het netwerk (inclusief diplomatieke
kanalen) van Credendo – Export Credit Agency kunnen we
de claims in onze belangrijkste markten zoals Turkije, Brazilië
en China consistent beheren. Er wordt duidelijk en open
gecommuniceerd over de rollen en verantwoordelijkheden
van alle partijen. Ze zijn steeds bereikbaar met een simpel
telefoontje: het lijkt bijna inhouse-verzekering.”

Bernard Steverlynck, Financial Controller Katoennatie
(logistiek):
“Aangezien we investeerden in een deel van de wereld dat
kwetsbaar is voor politieke onrust, werd het ons duidelijk dat we
een polis nodig hadden die onze politieke risico’s verzekerde.
Dus klopten we aan bij Credendo – Export Credit Agency.
Zij beschikken immers over een uitgebreide ervaring en kennis
wat betreft de ondersteuning van Belgische bedrijven op
buitenlandse markten.”

www.credendo.com
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ONZE VOORNAAMSTE
STAKEHOLDERS:
BEDRIJVEN EN PARTNERS

CREDENDO STAAT IN EERSTE INSTANTIE
TEN DIENSTE VAN BEDRIJVEN
Exporteurs van goederen en diensten, evenals van industriële projecten en
werken, zijn onze kernklanten, die altijd op de eerste plaats komen. Het is onze
taak hen te begeleiden bij het afdekken van de commerciële en politieke risico’s
op hun binnen- en buitenlandse afnemers, en de financiering van de export
mogelijk te maken. Dit geldt ook voor investeerders die zich willen beschermen
tegen het politieke risico dat ze in het buitenland lopen.

Raf Vermeire, CEO Upgrade Energy (kmo):
“De expertise van Credendo in risicoanalyse heeft ons geholpen
om de meest geschikte kopers te selecteren. Daarnaast bood
de forfaiting een welkome oplossing voor kopers die liever
niet alles vooraf betaalden. Minstens even belangrijk is dat wij
een geloofwaardige financieringsoplossing kunnen aanbieden
die gesteund wordt door een exportkredietagentschap met
een omvang en overheidsgarantie die onze Chinese kopers
vertrouwen geven. Daardoor kunnen wij contracten binnenhalen
en de verkoopcijfers boosten.”

Jakub Grosman, CEO MMD:
“We zijn zeven jaar geleden begonnen met de verzekering van
onze betalingsrisico’s bij Credendo – Short-Term EU Risks, toen
we met onze activiteit van start gingen, op een moment dat
kredietverzekeraars doorgaans weigerachtig waren om ons de
gewenste kredietlijnen toe te staan.”

Frank Dhondt, Financial Director TPF:
“Dankzij de borgstellingsoplossing van Credendo hebben we de
banken niet om bijkomende kredietlijnen moeten vragen.”

Om deze bedrijven de beste diensten te kunnen aanbieden werkt Credendo
nauw samen met partners.

Banken zijn een essentiële partner bij de kredietverzekering, en sluiten in

het geval van een koperskrediet zelf een kredietverzekeringspolis af met
Credendo. De financiering van de handelsstromen is eigenlijk complementair
aan de kredietverzekering ervan, en werkt kredietondersteunend. Een goede
kredietverzekeringspolis verhoogt het vertrouwen in de verzekerde door de
bank, die hem gemakkelijker kredieten zal verlenen.
Met de makelaars werkt Credendo ook samen om voor de exporteur als klant of
prospect de meest gepaste oplossing uit te dokteren. Credendo heeft een gans
netwerk van makelaars binnen Europa die gekozen worden op basis van hun
technische knowhow, ervaring en professionele ethiek.

www.credendo.com

David Thornley, Group Credit Controller Fort Vale:
“Een hoge aanvaardingsgraad van onze kredietlimietverzoeken,
een snelle schadeloosstelling en een gebruikersvriendelijke
administratie hebben een nauwe band gesmeed met
Credendo – Short-Term Non-EU Risks.”
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CREDENDO – BIJNA EEN EEUW
ERVARING TEN DIENSTE VAN U
ALS KLANT
Credendo is ’s werelds 2e oudste publieke kredietverzekeraar. Sinds haar
ontstaan in 1921 is onze onderneming uitgegroeid tot de 4e Europese
kredietverzekeringsgroep die wereldwijd uw risico’s dekt. Een overzicht van
enkele belangrijke mijlpalen:

De Market Windowactiviteit wordt opgestart.
Credendo – Export Credit
Agency kan hierdoor
risico’s dekken waarbij
het Belgische belang
minimaal is. De prijszetting
is marktconform.

Het Belgisch ministerie van
Economische Zaken richt
de Delcrederecommissie
op om Belgische
exporttransacties te
waarborgen.

1921

1939

De Delcrederecommissie
wordt omgevormd tot een
zelfstandige openbare
financiële instelling met de
garantie van de Belgische
staat en wordt de Nationale
Delcrederedienst | Office
national du ducroire, het
huidige Credendo – Export
Credit Agency.

1996

De forfaiting-producten
worden gelanceerd.
Credendo – Export Credit
Agency koopt openstaande
vorderingen van exporteurs
op hun buitenlandse
afnemers en voorziet in
financiering.

2004

2005

Credendo – Export Credit Agency
richt een privaatrechtelijke naamloze
vennootschap op, Credendo –
Short-Term Non-EU Risks (voorheen
Credimundi), om de continuïteit
van haar aanbod aan Europese
ondernemingen te waarborgen.
Deze onderneming verzekert de
politieke en commerciële risico’s van
courante handelstransacties.
Credendo – Export Credit
Agency verwerft een aandeel
van 26% in Credendo –
Excess & Surety (voorheen
Trade Credit), een Belgische
kredietverzekeringsmaatschappij
die gespecialiseerd is in excess-ofloss- en top-updekking. Vandaag is
Credendo – Export Credit Agency
de enige aandeelhouder in
Credendo – Excess & Surety.

www.credendo.com

Credendo – Short-Term
Non-EU Risks verwerft
een aandeel van 33% in
Credendo – Short-Term EU
Risks (voorheen KUPEG), de
marktleider in kortlopende
kredietverzekering in
Tsjechië. Vandaag is
Credendo – Short-Term
EU Risks voor 100% een
dochteronderneming van
Credendo – Export Credit
Agency.

2006

Credendo – Export
Credit Agency neemt een
participatie van 50% in de
Oostenrijkse verzekeraar
Credendo – Single
Risk (voorheen Garant).
Ondertussen is Credendo –
Single Risk voor 96% een
dochteronderneming van
Credendo – Export Credit
Agency.
Credendo – Export Credit
Agency lanceert haar
financiële garanties voor
bankkredieten.

2007

Nieuwe naam voor de
groep: de verschillende
ondernemingen worden
geconsolideerd in
Credendo Group. Hun
gedeelde waarden, aanpak
en sterktes worden nog
krachtiger naar voren
gebracht.

2009

Credendo – Export Credit
Agency richt samen met
Ingosstrakh de Russische
joint venture Credendo –
Ingosstrakh Credit
Insurance op (voorheen
INGO-ONDD). Credendo –
Ingosstrakh Credit
Insurance is gespecialiseerd
in de dekking van
kredietrisico’s die gepaard
gaan met binnenlandse en
internationale transacties in
Rusland en de GOS-landen.
Vandaag bezit Credendo –
Export Credit Agency 67%
van de aandelen.

2013

2017

Volgende stap in de
consolidatie van de
groep: elke entiteit neemt
Credendo op in haar naam.
Eén naam, één team, één
missie.

Credendo
Montoyerstraat 3
1000 Brussel, België
T +32 (0)2 788 88 00
www.credendo.com
Credendo Risk app
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