
Zavarovani pri vodilnem ponudniku na trgu 
ACREDIA je z več kot 50-odstotnim tržnim deležem vodilna kreditna zavarovalnica v 
Avstriji. Z Oesterreichische Kontrollbank in Allianz Trade, ki stojita za nami, združujemo 
strokovno znanje vodilnega svetovnega trga z motiviranimi lokalnimi strokovnjaki. 

Kreditno zavarovanje vas ščiti
Dobava na odprt račun je v poslovnem svetu nekaj običajnega. Vse lepo in prav, dokler kupec pravočasno 
poravna svoje obveznosti. Ko pa gre vaš poslovni partner brez predhodnega opozorila v stečaj in ostanejo računi 
neporavnani, so posledice za vaše podjetje vse prej kot dobre. ACREDIA zavaruje takšno tveganje.

ACREDIA na prvi pogled
Da se boste lahko osredotočili na vam najpomembnejše poslanstvo: poslovni uspeh.

Smo del skupine Euler Hermes, ki ima v svetu največji tržni delež na področju kreditnih zavarovanj.  
ACREDIA je vodilni partner za zavarovanje terjatev doma in v tujini. Bdi nad tveganji svojih zavarovancev in 
vas obvaruje, ko je kupec nezmožen plačati.

Široka paleta produktov: od klasičnega kreditnega zavarovanja do najaktualnejše bonitetne ocene vaših 
kupcev. ACREDIA je razvila temeljno rešitev, in sicer minimiziranje poslovnih tveganj vaših kupcev in  
večanje varnosti.

ACREDIA ima trdno lastniško strukturo, ki jo sestavljata Oesterreichische Kontrollbank in vodilna družba na 
svetovnem trgu Allianz Trade. Smo trdno zasidrani v avstrijskem podjetniškem prostoru.

Kratko in jedrnato: ACREDIA varuje vaše poslovanje.

Imate vprašanja? Veseli bomo vašega klica na telefonsko številko +43 (0)5 01 02-9330 ali vašega e-sporočila na 
aleksander.vidovic@acredia.at.
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ACREDIA daje pogum za poslovanje.
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Top 10 razlogov ...
zakaj zavarovati vaše terjatve

Večajte promet

Na varen in strateški način povečajte promet tako pri poslovanju z novimi kot tudi obstoječimi kupci.

Prenesite tveganje

Prenesite tveganje in izkoristite dodatne možnosti za zaslužek.

Obstojen cashflow

Ohranjajte denarni tok in donosnost tako, da zmanjšate tveganje slabih terjatev.

Maksimalna informiranost

Skupaj z nami povečajte znanje o svojih obstoječih in potencialnih kupcih. Tako se lahko bolje zaščitite 
pred izpadi plačil.

Povečajte obratni kapital

Povečajte svoj obratni kapital. Zavarovane terjatve so obravnavane kot dodatna zaščita in pogosto
pomenijo boljše pogoje pri financiranju.

Povečajte izvoz

Z nami lahko ponudite privlačnejše pogoje pri poslovanju s tujimi podjetji in tako povečate prodajo na 
tujih trgih.

Višja učinkovitost

Pomagamo vam povečati učinkovitost tako, da z našimi obsežnimi viri preverimo kreditno sposobnost 
vaših kupcev.

Optimizacija upravljanja terjatev

Optimizirajte upravljanje terjatev. Pri tem upoštevamo vašo koncentracijo tveganja.

Razširite posel z obstoječimi kupci

Ali želite utrditi poslovanje s kupci? Z zavarovanjem terjatev lahko brez tveganja povečate kreditne limite 
ali ponudite boljše pogoje.

Miren spanec

Spite mirno, saj veste, da so vaša tveganja zavarovana. V primeru izpada plačila ali njegove zamude vas 
podpiramo in vam nadomestimo izpad plačila.
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Na razpolago so naslednji produkti
■ ACREDIA Global Zavarovanje vseh kupcev, na svetovni ravni.

ACREDIA Easy Enostavno paketno zavarovanje.
■ ACREDIA Single Zavarovanje posameznega kupca.
■ ACREDIA Project Zavarovanje posameznih projektov.
■ ACREDIA Select Online zavarovanje posameznih kupcev s fiksnim limitom za izbrano obdobje.
■ ACREDIA Veto Izpodbijanje pravnih dejanj.


