ACREDIA Global   − varni po vsem svetu.
ACREDIA je vodilna avstrijska kreditna zavarovalnica, ki zavaruje terjatve doma in v tujini. Za
svoje zavarovance ima pregled nad tveganji in vskoči, če kupec ne more plačati.

Zavarovanje dobav in storitev po vsem svetu
Ste dejavni po celem svetu, imate velike kupce in občasno poslovne partnerje s specifičnimi željami? Zavarovanje
ACREDIA Global prilagodimo individualno na vaše potrebe in podpiramo vaš poslovni uspeh s svojim strokovnim
znanjem - tudi v eksotičnih državah.

Prednosti zavarovanja ACREDIA Global:
■■ Krijemo gospodarsko tveganje plačilne nesposobnosti in zamude s plačilom, po želji pa tudi politično tveganje.
■■ Vsebine kritja se individualno prilagodijo vašim potrebam in vaši panogi: od stroškov proizvodnje do
predplačil dobaviteljem.
■■ Podpiramo vas pri upravljanju terjatev in v škodnem primeru ohranjujemo vašo likvidnost s hitrimi
nadomestili škode.
■■ Zahtevke za preverjanje kreditne sposobnosti, prijave odprtih postavk in škode lahko opravite enostavno
prek spleta.

Priljubljene dodatne opcije:
■■ Proizvodno tveganje: Proizvajate na željo kupca - mi pa zavarujemo vaše stroške nabave in izdelave.
■■ Zavarovanje predplačil: Svoje dobavitelje ste plačali vnaprej, dobave pa ni - zavarujemo vaš zahtevek za
povračilo.
■■ Politično tveganje: Dobavljate na težavna tržišča? Tudi tam bomo spremljali vaše poslovne aktivnosti.
Imate vprašanja? Veseli bomo vašega klica na telefonsko številko +43 (0)5 01 02-0 ali vašega e-sporočila na
sales@acredia.at.

Zavarovani pri vodilni kreditni zavarovalnici na svetu
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Acredia ima dolgoletno tradicijo strokovnosti in odlično pozna trg jugozahodne Evrope.
Zahvaljujoč globalnemu omrežju in lokalnemu ocenjevanju tveganj s strani podružnic
skupine Euler Hermes, vodilne kreditne zavarovalnice na svetovnem trgu, smo tudi mi
kot vodilni na avstrijskem trgu bližje vašim kupcem in lažje ocenimo vaša tveganja.
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