
Speciální produkty



Většina společností má v portfoliu 
několik klíčových odběratelů. 
Z hlediska risk managementu 
představují právě tito odběratelé 
největší riziko.

Naše pojistné krytí pro jednotlivé 
odběratele představuje vysoce 
flexibilní možnost zajištění rizika pro 
klíčového odběratele.

Zhodnotíme míru rizika a cenu 
pojištění v závislosti na odběrateli 
a státu jeho sídla. U států, kde je to 
třeba, budou do pojistného krytí 
zahrnuta také politická rizika.

Připravíme podmínky pojistné 
smlouvy na míru Vašim potřebám 
a požadované výši krytí. Do pojištění 
můžeme zahrnout také výrobní 
náklady vynaložené před dodávkou 
zboží, které by byly ztraceny, pokud 
by se odběratel dostal do platební 
neschopnosti již během výroby.

Pojistné krytí jednotlivého nebo 
několika vybraných klíčových 
odběratelů může také být doplňkem 
k pojištění celého portfolia odběratelů. 

S využitím našich informačních 
databází a zkušeného týmu analytiků 
jsme schopni rychle a přesně 
zhodnotit rizikovost veřejnoprávních 
i soukromých odběratelů po celém 
světě.

Klíčové parametry:
 ■ Dostupné pro opakující se dodávky 

jednomu odběrateli
 ■ Nezrušitelné limity
 ■ Pojistné krytí výrobních nákladů 

i vyfakturovaných dodávek
 ■ Až 90% pojistné krytí u soukromých 

a 95% u veřejnoprávních odběratelů
 ■ Je možné kombinovat s existující 

pojistnou smlouvou u společnosti 
Atradius

 ■ Je možné sjednat také krytí politic-
kých rizik

Hlavní výhody:
 ■ Poskytuje flexibilní pojistné krytí 

klíčových rizik
 ■ Není nutné pojišťovat celé portfolio 

odběratelů
 ■ Pojistná smlouva je připravena na 

míru tak, aby vyhovovala obchodní-
mu styku s daným odběratelem

 ■ Cena pojištění je stanovena v zá-
vislosti na rizikovosti odběratele 
a požadované spoluúčasti

 ■ Adaptabilní pojištění s možností 
integrace s dalšími produkty společ-
nosti Atradius

Pojistné krytí  
jednotlivého odběratele:  
Single Risk



Naše pojistné krytí pro jednotlivé 
kontrakty nabízí flexibilní způsob 
ochrany proti komerčním i politickým 
rizikům.

Pojistné krytí je možné sjednat jak pro 
ztráty způsobené zrušením kontraktu 
ještě před realizací dodávky, tak pro 
riziko nezaplacení dodávky po jejím 
dokončení.

Společnost Atradius nabízí 
současně také pojistné krytí proti 
neoprávněnému čerpání záruky jak 
pro soukromé, tak pro veřejnoprávní 
odběratele.

Pojistné krytí je možné i proti 
oprávněnému čerpání záruky, pokud je 
porušení povinnosti spojeno s krytou 
pojistnou událostí způsobenou 
politickými riziky.

Naše databáze, která obsahuje 
více než 200 milionů potenciálních 
soukromých i veřejnoprávních 
odběratelů a dlouholeté zkušenosti 
analytiků nám umožňují rychlou 
a přesnou analýzu potenciálních rizik. 
Jsme připraveni poskytnout podporu 
Vašim obchodním aktivitám po celém 
světě.

Klíčové parametry:
 ■ Dostupné pro jednotlivé kontrakty, 

není nutné zahrnout do pojištění 
veškeré obchodní aktivity s daným 
odběratelem

 ■ Nabízíme řešení na míru danému 
kontraktu

 ■ Nezrušitelné limity
 ■ Lze sjednat na pojistnou dobu až 

šest let
 ■ Krytí rizik před i po dodání zboží

 ■ Až 90% pojistné krytí u soukromých 
a 95% u veřejnoprávních odběratelů

 ■ Lze zahrnout pojistné krytí neopráv-
něného, případně z důvodu  politic-
kých rizik i oprávněného, čerpání 
záruky 

Hlavní výhody:
 ■ Představuje flexibilní možnost po-

jistného krytí komerčních i politic-
kých rizik transakce

 ■ Chrání před politickými i komerční-
mi riziky, které mohou znemožnit 
plnění kontraktu

 ■ Poskytuje ochranu před politickými 
i komerčními riziky, které mohou 
zabránit úhradě po i během plnění 
kontraktu
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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.

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.

Klíčové parametry:
 ■ Flexibilní možnosti volby pro cenu 

a pojistné plnění v závislosti na zvo-
lené výši souhrnné spoluúčasti

 ■ Umožňuje poskytnout lhůtu splat-
nosti až 1 rok

 ■ Využívá a vhodně doplňuje již exis-
tující procesy řízení kreditního rizika

Hlavní výhody:
 ■ Představuje vysoce efektivní po-

jistné krytí komerčních i politických 
rizik nezaplacení pohledávky

 ■ Poskytuje flexibilní volbu míry spolu-
účasti 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

Pojistné krytí  
Excess of Loss 



Většina společností má alespoň 
jednoho odběratele, který je pro jejich 
úspěšné fungování nezbytný. Pokud 
potřebujete absolutní jistotu, že aby 
klíčové limity pojištění pohledávek 
nebyly sníženy nebo zrušeny, pak je tu 
pro Vás možnost sjednání pojistného 
krytí v rámci nezrušitelných limitů.

Poskytnuté krytí Vám umožní 
obchodovat s nezměněnými limity 
pojištění pro jednotlivé odběratele 
v předem pevně stanoveném období. 
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. 

Vzhledem k širokým možnostem 
využití nezrušitelných limitů při 
obchodování nabízí Atradius v rámci 
oddělení „Special Products“ několik 
produktů, které mohou obsahovat 
nezrušitelné limity. Jedná se o:

Pojistné krytí jednotlivého odběratele 
– pro dlouhodobé obchodní aktivity

Pojistné krytí jednotlivého kontraktu 
– připravené na míru pro specifické 
obchodní případy

Excess of Loss – pojistné krytí pro 
ztráty až nad určenou vysokou hranici, 
do jejíhož naplnění nesete riziko sami

Hybridní pojistné krytí – jistota 
pojištění pro klíčové odběratele 
s možností využití dalších podpůrných 
produktů Atradius pro řízení kreditního 
rizika zbylé části portfolia odběratelů

Klíčové parametry:
 ■ Limity jsou nezrušitelné během celé 

pojistné doby (obvykle 12 měsíců)
 ■ Dostupné pro odběratele s vyšší 

bonitou
 ■ Sami řídíte svou expozici tak, aby 

byla v souladu s Vaším vnímáním 
rizika

 ■ Cena pojištění je v průměru o 15 % 
vyšší než u zrušitelných limitů

Hlavní výhody:
 ■ Umožňuje samostatné řízení rizika 

a rozhodování s ohledem na měnící 
se tržní podmínky nebo rizikovost 
odběratele

 ■ Jistotu při plánování obchodu s vě-
domím, že limit se během předem 
daného období nezmění (obvykle 
12 měsíců)

 ■ Na míru připravené řešení, tak aby 
vyhovovalo potřebám Vašeho  
obchodu s odběratelem

Nezrušitelné  
limity



Pokud jste v rámci Vašeho podnikání 
nuceni hradit nezbytné dodávky 
formou zálohových plateb, platební 
neschopnost dodavatele může 
znamenat nejen ztrátu v podobě 
nedodání již uhrazeného zboží či 
služeb, ale ve většině případů není 
možné získat zpět ani příslušnou 
zálohovou platbu.

Nabízíme pojistné krytí až do výše 
95 % pro případ platební neschopnosti 
dodavatele a s tím spojeného 
znemožnění plnění kontraktu. 

Takové pojistné krytí může výrazně 
vylepšit pozici při sjednávání 
potřebného financování, neboť lze 
případné pojistné plnění vinkulovat ve 
prospěch financující banky. V případě, 
že banka financuje zálohovou platbu 
přímo a vstupuje tak do kontraktu, 
je možné vystavit pojistnou smlouvu 
i přímo bance.

Vzhledem k velmi různorodým 
podmínkám používaným při 
sjednávání zálohových plateb je 
pojistná smlouva vždy sestavena na 
míru konkrétnímu případu. Pojistné 
bude vypočteno na základě míry rizika 
neplnění kontraktu v jednotlivých 
postupných krocích až do splnění 
celého dohodnutého rámce.

Klíčové parametry:
 ■ Vhodné pro široké spektrum trans-

akcí od dodávek investičních celků 
až po služby

 ■ Chrání Vás i Vaši banku před platební 
neschopností dodavatele

 ■ Pojistné krytí až 90 % uhrazené 
zálohové platby

 ■ Flexibilní výše krytí
 ■ Pojistné krytí až po dobu 3 let

Hlavní výhody:
 ■ Vysoce efektivní nástroj pro ochranu 

před rizikem platební neschopnosti 
dodavatele v době mezi úhradou 
zálohové platby a realizací kontraktu

 ■ Možnost začlenění banky jako finan-
cujícího subjektu přímo do pojistné 
smlouvy

Výhody pro banky:
 ■ Zlepšení vztahu se zákazníkem 

a vyšší konkurenceschopnost
 ■ Zvýšení transakční kapacity banky
 ■ Zvýšení úvěrové kapacity zákazníka

Pojistné krytí  
zálohových plateb  
a financování  
dodavatele  



Jsou součástí Vašeho podnikání 
zahraniční investice nebo přijímáte 
dividendy ze zahraniční?

Poskytujete úvěry společnostem 
v zahraničí nebo máte zahraniční 
aktiva?

Pokud ano, naše speciálně navržené 
pojistné krytí pro zahraniční investice 
a aktiva Vám poskytne pojistnou 
ochranu před širokým spektrem rizik, 
která mohou ohrozit Vaše investice, 
aktiva, výplatu dividend či splátky 
poskytnutých úvěrů.

Poskytnuté krytí představuje 
komplexní ochranu před politickými 
riziky spojenými se zahraničními 
investicemi.

Riziko konfiskace, znárodnění, 
selektivní diskriminace zahraničních 
investorů, politického převratu a s tím 
spojené a riziko přerušení obchodních 
aktivit mohou být kryty v kombinaci 
s pojištěním příslušné investice.

V případě, že jste investovali do 
společnosti v zahraničí nebo 
poskytujete úvěry takovým 
společnostem, je možné se pojistit 
také proti riziku nemožnosti převodu 
dividend z důvodu nesměnitelnosti 
zahraniční měny.

Hmotná aktiva mohou být také kryta 
tímto pojištěním, ať už jde o zásoby, 
stroje a zařízení či celý výrobní závod.

Toto vysoce flexibilní pojistné krytí je 
navrženo tak, aby krylo Vaše konkrétní 
potřeby a lze ho sjednat na jednotlivou 
investici nebo celé portfolio, v případě 
potřeby také pouze jako krytí rizika 
„excess of loss layer“ (krytí rozdílové 
vrstvy).

Klíčové parametry:
 ■ Pojistné krytí dostupné ve většině 

států světa
 ■ Pojistná doba až šest let
 ■ Široké spektrum krytí proti politic-

kým a měnovým rizikům zahraniční 
investice

 ■ Pojistné krytí je možné sjednat na 
celé portfolio i jednotlivé obchodní 
transakce

Hlavní výhody:
 ■ Vysoce flexibilní pojistné krytí, které 

je přizpůsobeno dané zahraniční 
investici či aktivu

 ■ Chrání Vaše podnikání před politic-
kými riziky ohrožujícími vaše zahra-
niční investice, aktiva či peněžní toky

 ■ Zajišťuje klíčová rizika pro investiční 
aktivity v zahraničí a přispívá tak ke 
stabilitě Vaší společnosti

Pojistné krytí  
zahraničních  
investic a aktiv 



Spojte se s námi na sociálních sítích

 linkedin.com/company/atradius

 @atradius

 youtube.com/user/atradiusgroup

Atradius Crédito y Caución S.A.
de Seguros y Reaseguros,

pobočka pro Českou republiku

Karolinská 661/4  
186 00 Praha 8, Karlín  
Tel.: +420 236 089 247  

Email: info.cz@atradius.com 
www.atradius.cz 


