CoverOnTop
Rozšíření pojistné ochrany
k pojištění pohledávek

Pojišťovna pohledávek vždy nemusí z různých důvodů
pokrývat požadavky zákazníka na pojistné limity. V takových
případech, kdy jsou limity potvrzené pouze částečně, Atradius
nabízí nově možnost rozšíření pojistné ochrany od Cooper Gay.
Atradius ve spolupráci s Cooper Gay,
vedoucím mezinárodním
poskytovatelem pojištění pro
podnikatele a průmyslové podniky,
vyvinul inovativní pojištění
CoverOnTop (dále: COT). Atradius tak
může zajistit požadovanou pojistnou
ochranu rychle, jednoduše a ﬂexibilně,
a to až do plné výše limitu.
Pohledávky jsou pojištěny u Cooper Gay
zpravidla za stejných podmínek jako
u Atradius. Stávající koncept pojištění
pohledávek je nadále zachován.

O společnosti Atradius
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Výborný

 Specializovaný pojistitel
pohledávek

 Vedoucí globální pojišťovna
pohledávek pro mezinárodní
společnosti

 Více než 95 let zkušeností v oblasti
pojištění pohledávek

 Přístup k informacím o více než
250 milionech společností

 160 kanceláří ve více než
54 zemích světa

 3.700 zaměstnanců
 Roční obrat 1,9 mld. EUR
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Přednosti
CoverOnTop
 Je sjednán limit celkové dodatečné kapacity na celé pojistné

O společnosti Cooper Gay

období a není potřeba žádat o jednotlivé limity. Celkový limit je
kalkulován dle skutečné potřeby (jedná se o rozdíl mezi
částečně schválenými limity a skutečně poptávanými limity).

Cooper Gay zahájila svoji činnost v roce 2003
a dnes je hlavní součástí celoevropské MGA
skupiny BGC Insurance Group (BGCI) se sídlem
v Londýně. Cooper Gay je poskytovatelem
inovativních řešení v oblasti upisování rizik
a zprostředkovatelem vynikajících služeb všem
svým klientům po celé Evropě.

 Schválený částečný limit u Atradius je možné potvrdit až do

jeho dvojnásobku.
 COT krytí je čerpáno z předem sjednaného celkového limitu pro

všechny odběratele, na které Atradius schválil částečný limit.
 Cooper Gay již neprovádí další prověření odběratele a neúčtuje

si poplatky za prověření a monitoring.

Upisovatelé sídlí v kancelářích v Německu a ve
Francii a poskytují speciální pojistné produkty
pro pojištění úvěrů, zajištění, P&C, kybernetická
rizika, A&H, sportovní, námořní, pojištění
leteckých společností nebo pojištění proti
nepřízni počasí. Společnost Cooper Gay upisuje
limity na poskytnutí pojistné ochrany
k pojištění pohledávek a následně i zajištění
jménem společnosti Tokio Marine Kiln
prostřednictvím společnosti Lloyds Insurance
Company S.A., která je hodnocená ratingem
A (vynikající) z AM Best, A+ (silné) od
společnosti Standard & Poor's a AA- (velmi silné)
od společnosti Fitch.

 Rozsah pojistného krytí je sjednán v pojistné smlouvě

s Atradius, např. podmínky pro jednotlivé státy a pojistná sazba.
 Smlouva COT je administrativně nenáročná. Podmínkou

smlouvy je nabídková povinnost, což znamená, že sjednaný
celkový limit musí být dostatečný k pokrytí všech jednotlivých
COT limitů nebo musí být následně navýšen.
 Maximální pojistná ochrana za atraktivní cenu je závislá na výši

celkového limitu pojistné kapacity. Nejsou potřeba hlášení
obratu či zůstatků.
 Pojištění COT lze využít ve spojení s factoringem

a ﬁnancováním k zajištění dostatečné likvidity.
 Dodatečná pojistná ochrana představuje příležitost pro navýšení

obratu a zvýšení proﬁtability.

CoverOnTop Cooper Gay
Princip pojistného krytí
Příklad 1: částečný pojistný limit ve výši 50 % – dodatečné COT krytí 50 %
100 %
Příklad 2: částečný pojistný limit ve výši 33 % – dodatečné COT krytí 33 %

Spojte se s námi na sociálních sítích
66 %

Příklad 3: částečný pojistný limit ve výši 75 % – dodatečné COT krytí 25 %
100 %
Žádost o poskytnutí
limitu u Atradius

Atradius částečně
schválený limit
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