Euler Hermes

EH Corporate
Advantage
Σε συγχρονισμό με τον πιστωτικό σας
κίνδυνο και σε πλήρη εναρμόνιση με τις
ανάγκες της επιχείρησής σας.

Για Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις

www.eulerhermes.gr

Σε εναρμόνιση με τις διεθνείς
επιχειρηματικές δραστηριότητες
Όταν πουλάτε με ανοιχτούς όρους

Η άσκηση επιχειρηματικής
δραστηριότητας σε ένα επιχειρηματικό

Κατά μέσο όρο, οι επιχειρηματικές
απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν το

περιβάλλον σημαίνει ανάληψη
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ορισμένων κινδύνων: Καθυστέρηση

ενεργητικού μιας επιχείρησης.
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κίνδυνο οι αγοραστές σας να μην σας
πληρώσουν. Το παρακάτω παράδειγμα
δείχνει τις επιπλέον πωλήσεις που
χρειάζονται για να αντισταθμίσουν

πτωχεύσεις. Η επέλευση τέτοιων

των επιπλέον πωλήσεων είναι

τις ζημίες από ανεξόφλητες οφειλές,

κινδύνων θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα

μεγαλύτερος από ότι νομίζετε.

ανάλογα με το ποσοστό του περιθωρίου
κέρδους.

της επιχείρησής σας μακροχρόνια.
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παρέχετε πίστωση και διατρέχετε τον
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EH Economic Research Department
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Τι είναι η Ασφάλιση Πιστώσεων;
Ένα εργαλείο για την προστασία έναντι των
πιστωτικών κινδύνων
Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει
ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία
του ενεργητικού της επιχείρησής σας:
Τις εμπορικές απαιτήσεις. Αποτελεί
προστασία έναντι του κινδύνου
μη πληρωμής των οφειλών των
αγοραστών σας.

Αυτό μπορεί να συμβεί είτε στην
περίπτωση πτώχευσης των αγοραστών
σας, είτε στην περίπτωση που οι
αγοραστές σας δεν σας πληρώσουν
στη συμφωνηθείσα ημερομηνία.

Η Ασφάλιση Πιστώσεων παρέχει
τη δυνατότητα σε κάθε μεγέθους
επιχείρηση να εμπορεύεται με
ασφάλεια, τόσο στην εγχώρια αγορά
όσο και στο εξωτερικό.

για τις ζημίες που θα προκύψουν. Η
Euler Hermes αναλύει την πιστοληπτική
συνέχεια τους παρέχει κάποιο πιστωτικό

πληρώσει.
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Euler Hermes:
Διευρύνετε τους εμπορικούς ορίζοντες
Αξιοποίηση
εξειδικευμένης
γνώσης

Ανάπτυξη των
πωλήσεων

Καλύτεροι όροι
χρηματοδότησης

Εξασφαλίστε πιστωτικά όρια σε

Όταν οι εμπορικές απαιτήσεις σας

Το διεθνές δίκτυο οικονομολόγων και

υπάρχοντες αγοραστές σας και

προστατεύονται με την Ασφάλιση

αναλυτών κινδύνου της Euler Hermes

επεκτείνετε τις πιστώσεις σας σε νέους

Πιστώσεων, οι τράπεζες και άλλοι

βρίσκεται δίπλα σας, παρακολουθώντας

αγοραστές, εξοικονομώντας παράλληλα

χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά

συνεχώς την οικονομική σταθερότητας

χρόνο στην αναζήτηση υποψήφιων

πάσα πιθανότητα θα σας προσφέρουν

των αγοραστών σας.

αγοραστών.

ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης.

Προστασία από τις
επισφάλειες
τις υποχρεώσεις τους απέναντί σας,

Συγκριτικό
πλεονέκτημα στην
εγχώρια αγορά και το
εξωτερικό

η Euler Hermes θα σας αποζημιώσει

Απελευθερώστε τα αποθεματικά που

για τις ζημίες. Συνεπώς, μπορείτε να

τηρείτε για τις περιπτώσεις επέλευσης

παραμένετε προσηλωμένοι στους

επισφαλειών και αποδεσμεύστε το

επιχειρηματικούς σας στόχους.

κεφάλαιο κίνησης της

Αν οι αγοραστές σας δεν πληρώσουν

επιχείρησής σας.
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Corporate Advantage:
Σχεδιασμένο για εμπορική ανάπτυξη
Ένα εργαλείο για
να αναπτύξετε τις
πωλήσεις σας με
ασφάλεια

Συνεχής ανάλυση
της οικονομικής
κατάστασης των
αγοραστών σας

Το Corporate Advantage αποτελεί την

Κατά την έναρξη των εμπορικών σας

κύρια λύση Ασφάλισης Πιστώσεων της

συνεργασιών, οι έμπειροι αναλυτές

Euler Hermes για την αντιμετώπιση

κινδύνου που διαθέτουμε συγκεντρώνουν

των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η

και αναλύουν πληροφορίες για τους

επιχείρησή σας.

αγοραστές σας από διάφορες πηγές,

Πρόληψη
από την αρχή
Ακόμη και πριν από την υπογραφή
μιας σύμβασης πώλησης με έναν νέο
αγοραστή, η σωστή πληροφόρηση είναι
πολύτιμη για τη σωστή επιλογή. Με το
Corporate Advantage αξιολογείται η
οικονομική κατάσταση των υφισταμένων
και υποψηφίων αγοραστών με σκοπό
να καθοριστεί το επίπεδο του εμπορικού
κινδύνου.

συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων,
των επισκέψεων στους αγοραστές σας,
τη λήψη των οικονομικών καταστάσεων.
Σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε
γεγονότος που θα μπορούσε να
επηρεάσει την ικανότητα του αγοραστή
σας να πληρώσει, σας ενημερώνουμε
άμεσα.

τις ζημίες άμεσα και αποτελεσματικά
απαλλάσσοντάς σας από το βάρος
διαχείρισης των επισφαλειών.

Διεκδίκηση
εμπορικών
απαιτήσεων σε
παγκόσμια βάση
Η διεκδίκηση ενός απλήρωτου
τιμολογίου από κάποιον αγοραστή σας
απαιτεί χρόνο, χρήματα και γνώση.
Οι υπηρεσίες διεκδίκησης εμπορικών
απαιτήσεων που παρέχουμε αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα τους προϊόντος
μας Corporate Advantage. Μέσα από το
παγκόσμιο δίκτυο γραφείων διεκδίκησης
εμπορικών απαιτήσεων της Euler
Hermes, μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Αποτελεσματική
αποζημίωση

να διεκδικήσετε τις απαιτήσεις σας

Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας,

τοπική νομική πρακτική και διαδικασία.

σε περισσότερες από 90 χώρες,
γνωρίζοντας το νόμο, καθώς και την

η διαδικασία αποζημίωσης που
εφαρμόζουμε σας επιτρέπει να
προστατεύετε την επιχείρησή σας από
τις επιπτώσεις της ζημίας. Το τμήμα
ζημιών της Euler Hermes διαχειρίζεται
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EH Corporate Advantage: Σε εναρμόνιση
με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Είτε αποτελεί προτεραιότητα για εσάς η προστασία έναντι του κινδύνου των επισφαλειών,
είτε η επέκταση των πωλήσεών σας ή η προηγμένη γνώση των αγοραστών σας και της
αγοράς, το EH Corporate Advantage παρέχει αποτελεσματικές λύσεις που αρμόζουν στις
ανάγκες της επιχείρησής σας. Το προϊόν Corporate Advantage έχει σχεδιαστεί με γνώμονα
τις ανάγκες των πελατών μας και των συνεργατών μας σε όλο τον κόσμο.

Σαφήνεια
Ξεκάθαρη δομή και διατύπωση της σύμβασης. Κάθε θέμα προσδιορίζεται με πλήρη σαφήνεια σε
συγκεκριμένη ενότητα, ώστε να μπορείτε να βρείτε γρήγορα τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Βέλτιστη διαχείριση
Προϊόν σχεδιασμένο για να παρέχει την καλύτερη δυνατή διαχείριση της σύμβασης Ασφάλισης
Πιστώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευκολία διαχείρισης, προκειμένου να περιοριστεί ο χρόνος
που αφιερώνετε.

Λύσεις προσαρμοσμένες
στις ανάγκες σας
Δραστηριοποιήστε στην εγχώρια αγορά ή στο εξωτερικό; Με το προϊόν Corporate Advantage σας
παρέχουμε μια γκάμα επιλογών, διασφαλίζοντας ότι θα σας προσφέρουμε μια λύση προσαρμοσμένη στις
ανάγκες σας.

Online services
Μέσα από το EOLIS, το online σύστημα πληροφοριών της Euler Hermes, αποκτάτε ασφαλή πρόσβαση
όλο το 24ωρο σε πληροφορίες της σύμβασής σας. Μπορείτε επίσης μέσω αυτής της πλατφόρμας να
διαχειρίζεστε τη σύμβασή σας οποιαδήποτε στιγμή, να υποβάλετε αιτήματα για πιστωτικά όρια και να
λαμβάνετε άμεσα τις απαντήσεις, να αποστέλλετε δηλώσεις ζημιών και κύκλου εργασιών.
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EH Corporate Advantage
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Συνεργάζεστε με τον παγκόσμιο ηγέτη
στην Ασφάλιση Πιστώσεων
Γνώση

Εμπειρία
Με περισσότερο από 100 χρόνια
εμπειρία και προσφέροντας τη βοήθειά
της σε πελάτες σε πάνω από 200 χώρες,

894 δις € ασφαλισμένες εμπορικές
συναλλαγές παγκοσμίως
Παρακολούθηση εταιρειών που

Παρέχουμε εξειδικευμένη γνώση για τις
επιχειρήσεις, την αγορά και τους κλάδους
δραστηριότητας

η Euler Hermes είναι ο παγκόσμιος

αντιπροσωπεύουν το 92% του

Καινοτόμες έρευνες σε θέματα

ηγέτης στην Ασφάλιση Πιστώσεων.

παγκοσμίου ΑΕΠ

μακροοικονομίας και κινδύνων ανά

Οικονομική
σταθερότητα

χώρα

55,000+ πελάτες παγκοσμίως
6,050+ στελέχη

Επάρκεια στην
ανάλυση κινδύνου
Έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερη επάρκεια

Η συνεργασία με την Euler Hermes,
εταιρεία με ασυναγώνιστη οικονομική
σταθερότητα, συνεπάγεται βεβαιότητα.

στον τομέα ανάλυσης κινδύνου μέσα από

Εταιρία του Ομίλου Allianz

το παγκόσμιο δίκτυο πληροφοριών που

Αξιολόγηση AA από την Standard & Poor’s

Προηγμένες αναλύσεις βιομηχανικών
κινδύνων παγκοσμίως
Αποκλειστικές προβλέψεις για την
αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων

διαθέτουμε.

Euler Hermes Hellas
Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου 1-3
115 28 Αθήνα, Ελλάδα
Tηλ. : +30 210 6900000
Fax : +30 210 6900001
e-mail : clientservice.gr@eulerhermes.com
www.eulerhermes.com
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www.eulerhermes.com

Euler Hermes Hellas Services
Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου 1-3
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