Pojištění
pohledávek
Modula
Pokud jste někdy pocítili bolestivý dopad zákazníkovy platební
neschopnosti nebo nevůle, pak víte, že je lepší se tomu vyhnout.
Pojistná smlouva Modula přináší veškeré výhody vysoce
kvalitního pojištění pohledávek od Atradius v jasné
a nekomplikované formě, která ochrání váš obchod před
rizikem ﬁnanční ztráty z nezaplacených pohledávek.

Rating společnosti
Atradius
od A.M. Best

A

Excellent
Jaké jsou výhody Moduly?
 Jednoduché pojištění s možností
individuálního nastavení.
 Chrání cash ﬂow a budoucnost
vaší společnosti.
 Možnost dosáhnout výhodnějšího
financování od vaší banky.
 Vlastní vymáhání i nepojištěných
pohledávek.

Co je pojištěno?
 Modula chrání proti riziku platební
nevůle a platební neschopnosti
vašich odběratelů.
 Pojišťujeme dodávky do
celého světa.
 DPH je součástí pojištění.
 Pro menší odběratele nabízíme
nejmenovité pojištění.

Více o pojištění pohledávek
https://atradius.cz/produkty-a-sluzby/pojištění-pohledávek.html

Databáze

240
milionů
společností

Kdo se o mne bude starat?
 S vaší pojistnou smlouvou pracujete přes online
portál Atrium.
 Zdarma poskytujeme nástroj pro kreditní řízení
Atradius Insights.
 Vždy vám ochotně poradí naše zákaznické
centrum.

Jaké budou moje náklady?
 Platíte pojistné z obratu s pojištěnými odběrateli
a náklady na prověření.
 Pojistné můžete platit měsíčně nebo zálohově.
 Hradíme vám náklady za inkaso pojištěných
pohledávek.

Co není pojištěno?
 Sporné pohledávky a reklamace.
 Dodávky fyzickým osobám – nepodnikatelům.
 Ztráty vyplývající z nedodržení příslušných
podmínek nebo jiných předpisů.
 Pohledávky vůči společnostem ve skupině.

Jak lze pojištění rozšířit?
 Pojištění pohledávek dalších společností ve skupině.
 Politické a teritoriální riziko.
 Zálohové platby dodavatelům.
 Pojištění CAP a CAP+.
 Pojištění výrobních rizik.
 Pojistnou smlouvu Modula můžete kombinovat
s dalšími produkty Atradius.

Schéma platební nevůle (příklad)
Dodání
zboží/služeb
Vystavení
faktury

30 dní

Dodržte
maximální
lhůtu
splatnosti.

Maximální
lhůta
prodloužení
splatnosti

Datum
splatnosti

Oznámení
překročení
maximální lhůty
prodloužení
splatnosti

Vznik
škodné
události

60 dní

30 dní

90 dní

Začíná plynout maximální lhůta
prodloužení splatnosti.

Pojistné krytí pro
budoucí dodávky zboží/
služeb je automaticky
pozastaveno.
V případě úhrady ve
lhůtě 30 dnů zůstává
zachováno a hlášení
není nutné.

Povinnost oznámit uplynutí maximální lhůty
prodloužení splatnosti a pohledávky předat k inkasu
Atradius Collections.

Karenční doba (6 měsíců)
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