
Má Vaše společnost nastaveny spolehlivé procesy řízení 
kreditního rizika? Jste dostatečně obezřetní, provádíte 
podrobnou analýzu veškerých možných rizik a máte 
přísnou kontrolu nad přidělováním kreditních limitů Vašim 
odběratelům? Udržujete vynikající vztahy s odběrateli založené 
na pravidelném osobním styku a rozumíte detailně jejich 
podnikání?

Pokud ano, nabízíme Vám využití 
veškerých výhod pojistného krytí 
Excess of Loss. Tento produkt je 
speciálně navržen pro ochranu před 
vysokými ztrátami, které by mohly 
vážně narušit stabilitu Vaší společnosti 
a představuje ideální způsob 
získání pojistného krytí komerčních 
i politických rizik pro celé portfolio 
pohledávek.

V rámci pojistného krytí Excess of 
Loss si můžete sami rozhodovat 
o výši kreditních limitů. Atradius Vám 

umožňuje stanovit vysoký nejmenovitý 
limit, a zároveň naše nezrušitelné 
limity pro klíčové odběratele z Vašeho 
portfolia představují potřebnou 
stabilitu a jistotu při plánování 
obchodních aktivit.

Flexibilita a vysoká míra vlastního 
rozhodování pojistníka je v tomto 
případě spojena s vysokou souhrnnou 
mírou spoluúčasti, kdy není vyplaceno 
žádné pojistné plnění až do dosažení 
určité předem stanovené částky 
souhrnné spoluúčasti.
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Klíčové parametry:
 � Flexibilní možnosti volby pro cenu 

a pojistné plnění v závislosti na 
zvolené výši agregované spoluúčasti

 � Umožňuje poskytnout lhůtu 
splatnosti až 1 rok

 � Využívá a vhodně doplňuje již 
existující procesy řízení kreditního 
rizika

Hlavní výhody:
 � Představuje vysoce efektivní pojistné 

krytí komerčních i politických rizik 
nezaplacení pohledávky

 � Poskytuje flexibilní volbu míry 
spoluúčasti a v závislosti na ní i výše 
výši ceny pojištění

 � Zahrnuje vysoký nejmenovitý limit 
využívající existující procesy řízení 
kreditního rizika

 � Nabízí nezrušitelné limity pro 
klíčové odběratele

Vysoce efektivní 
ochrana před riziky
Takový přístup přináší široké 
spektrum výhod při využití vlastního 
systému řízení kreditního rizika. 
Sami pak můžete v rámci daného 
limitu rozhodovat o tom, do jaké 
míry bude využit a jaká je maximální 
akceptovatelná výše limitu v případě 
zvýšené rizikovosti odběratele.

Pojistné krytí Excess of Loss tak 
představuje nejen vysoce efektivní 
ochranu před politickými i komerčními 
riziky, která hrozí Vašemu podnikání, 
ale poskytuje také značnou míru 
flexibility pro stanovování limitů 
a v neposlední řadě také pro výši 
pojistného, které je třeba uhradit.
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