
Efektivní správa 
vašich pohledávek

www.atradius.cz

Příklad časové osy pro oznámení
včetně příslušných ustanovení

01.01.
Dodání zboží  

nebo služeb
Ustanovení 02100

Dodržte fakturační 
období uvedené 
v pojistné smlouvě.

* Jednotlivé lhůty a ustanovení se mohou lišit v závislosti na podmínkách 
pojistné smlouvy. Tyto údaje mají čistě informativní povahu a nemění ani 
nenahrazují podmínky pojistné smlouvy.

Verze platná k 1.1.2016

01.02.
Vystavení faktury

Ustanovení 01700 e)

01.03.
Datum splatnosti

Ustanovení 16900

01.05.
Uplynutí  

maximální
lhůty prodloužení

splatnosti
Ustanovení 17300/17700

01.06.
Uplynutí lhůty pro 

oznámení překročení 
maximální lhůty 

prodloužení
splatnosti

Ustanovení 18500 
a 00700/20500

01.09.
Vznik škodné události

Ustanovení 00300 nebo 
00500/00700

01.03.
Uplynutí lhůty pro 
oznámení vzniku 

škodné události 
Ustanovení 22100/21700

Dodržte maximální 
lhůtu splatnosti.

Začíná plynout 
maximální lhůta 
prodloužení splatnosti.

Uplynutí maximální 
lhůty prodloužení 
splatnosti. Automaticky 
se pozastavuje pojistné 
krytí pro budoucí 
dodávky zboží a služeb.

Uplynutí maximální lhůty 
prodloužení splatnosti 
musí být oznámeno 
nejpozději do 30 dnů* od 
jejího uplynutí a všechny 
neuhrazené pohledávky 
musí být ve stejné lhůtě 
předány k vymáhání*.  
Je-li pohledávka během 
těchto 30 dnů uhrazena*, 
pojistná ochrana se 
obnovuje (dle použitého 
ustanovení) a toto 
oznámení není nutné.

Vznik škodné události, 
tj. platební nevůle či 
platební neschopnost.

Jakmile vznikla škodná 
událost, je nutné její 
vznik oznámit ve lhůtě 
stanovené pojistnou 
smlouvou.

Využijte službu
online upozornění v systému
Serv@Net!



Atradius k vašim službám …

Jak se správně 
starat o pohledávky
Tento návod vám pomůže spravovat vaše pohledávky.

Upozorňujeme, že tento návod nenahrazuje ani nijak 
nedoplňuje vaše smluvní podmínky se společností 
Atradius.

Pokud chcete plně využít výhod svého pojištění 
pohledávek, vždy si zkontrolujte následující body:

Mám na svého odběratele stanoven úvěrový limit?

 ■ Společnost Atradius mi zaslala pozitivní sdělení 
o limitu na odběratele.

 ■ Prostřednictvím služby Serv@Net mi byl potvrzen 
pozitivní Credit Check od společnosti Atradius.

 ■ S tímto odběratelem už mám pozitivní obchodní 
zkušenost, která splňuje podmínky pro stanovení 
nejmenovitého limitu v souladu s podmínkami mé 
pojistné smlouvy.

 ■ Získal jsem pozitivní kreditní informaci, která splňuje 
podmínky pro stanovení nejmenovitého limitu 
v souladu s podmínkami mé pojistné smlouvy.

Důležité body týkající se limitu:

Je třeba zkontrolovat, že byly splněny následující 
podmínky:

 ■ Je odběratel uvedený ve sdělení o limitu skutečně 
ten správný odběratel a příjemce faktury? Pečlivě 
zkontrolujte název a identifikaci společnosti.

 ■ Je limit dostatečný pro pokrytí plánovaných 
dodávek? Pokud ne, jsem ochoten dodávat částečně 
na vlastní riziko?

 ■ Jsou splněny všechny podmínky uvedené ve sdělení 
o limitu? 

Byly při fakturaci vzaty v úvahu všechny požadavky?

Jde zejména o to, zda jsem…

 ■ dodržel fakturační období uvedené v pojistné 
smlouvě?

 ■ fakturu vystavil na odběratele, na kterého mám 
limit?

 ■ nepřekročil maximální lhůtu splatnosti?

 ■ sjednal výhradu vlastnického práva (pokud to 
společnost Atradius vyžaduje)?

Objevily se okolnosti nebo události, o kterých je třeba 
neprodleně informovat společnost Atradius?

I. V následujících případech je vždy třeba předem získat 
souhlas společnosti Atradius:

 ■ Dohody o splátkách, které překračují maximální lhůtu 
prodloužení splatnosti.

 ■ Prodloužení splatnosti, které překračuje maximální 
lhůtu prodloužení splatnosti.

 ■ Mimosoudní vyrovnání se zákazníkem.

II. Následující skutečnosti je třeba neprodleně oznámit 
společnosti Atradius:

 ■ Uplynula maximální lhůta prodloužení splatnosti 
(Oznámení o uplynutí maximální lhůty prodloužení 
splatnosti).

 – Počítáno od data splatnosti (i nepojištěné) nejstarší 
neuhrazené faktury (použije se minimální ohlašo-
vaná výše pohledávky, pokud je sjednána).

 – Jsem si vědom, že jakmile uplyne maximální lhůta 
prodloužení splatnosti, pozastaví se automaticky 
pojistná ochrana pro budoucí dodávky zboží a služeb.

 – V pojistné smlouvě je stanovena lhůta, ve které je 
nutné toto uplynutí oznámit.

 – Jakmile je nahlášená pohledávka uhrazena, ihned 
uvědomím společnost Atradius.

 ■ Banka odmítla provést inkaso z účtu odběratele nebo 
nebyly proplaceny šeky nebo směnky.

 ■ Pokud chci zahájit právní kroky a nebo využít 
právníka nebo společnost zabývající se vymáháním 
pohledávek, která není schválena v pojistné 
smlouvě.

 ■ Jakmile získám negativní informaci, která má 
přímou souvislost s bonitou odběratele.

Byly podniknuty všechny kroky nutné 
k minimalizaci škody?

Zejména jsem…

 ■ nejpozději ve lhůtě stanovené pojistnou smlouvou 
předal neuhrazené pohledávky společnosti 
zabývající se vymáháním pohledávek schválenou 
společností Atradius a/nebo

 ■ učinil veškeré možné kroky k minimalizaci škody, 
např. zahájením soudního vymáhání, a/nebo 
přihlášením pohledávky do insolvenčního (či 
obdobného) řízení.

Kdy musím oznámit vznik škodné události?

 ■ Když vznikla škodná událost z titulu platební 
nevůle uplynutím karenční lhůty.

 ■ Když je můj odběratel prokazatelně insolventní 
(platební neschopnost).

Upozornění: Škodnou událost je nutné oznámit ve 
lhůtě uvedené v mojí pojistné smlouvě.

Co dělat po vzniku škodné události?

I poté, co společnost Atradius vyplatila pojistné 
plnění, musím plnit své smluvní povinnosti, tzn.

 ■ podnikat i nadále kroky k minimalizaci škody, 
dokud existuje možnost vymožení (ukončení 
takových kroků je možné pouze se souhlasem 
společnosti Atradius),

 ■ vždy informovat společnost Atradius o přijetí 
plateb, vývoji vymáhání a jiných souvisejících 
skutečnostech.
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