obchodní praxi se lze setkat s celou řadou rizik,
z nichž jedním z nejvýznamnějších je riziko, že
pohledávka, která vznikla z dodávky obchodnímu
partnerovi, nebude zaplacena. Před rizikem nezaplacení
pohledávek se lze chránit různými způsoby. Jedním
z nejspolehlivějších je úvěrové pojištění.

V

Funkce úvěrového pojištění jsou daleko mnohostrannější
než pouze vlastní institut pojištění. Umožňuje a pomáhá s:
ochranou peněžních toků – pojištění zaručuje inkaso
nesporných pohledávek,
předcházením dodávkám nesolidním kupujícím – nezávislé
a odborné ohodnocení kvality (bonity) kupujících,

Posláním úvěrového pojištění je chránit
podnikatele před riziky nezaplacení
pohledávek. Pojištění, poskytované KÚP,
pomáhá v rozvoji klíčových činností
podnikatelů, především výroby a obchodu.

rozvojem credit managementu v jakémkoliv typu
společnosti,

Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (KÚP) je specialista
na pojištění rizika nezaplacení pohledávek. Základními rysy
činnosti společnosti jsou dlouholeté zkušenosti (KÚP je
pokračovatelem komerční části pojištění, dříve poskytovaného EGAP) a tradičně flexibilní přístup k potřebám
klientů.

zreálněním a ochranou rozvahy - objektivizace netto
hodnoty pohledávek.

KÚP je součástí mezinárodní skupiny evropských pojistitelů
a její akcionáři – SACE BT (Itálie), Ducroire Delcredere
(Belgie) a EGAP (ČR) ji poskytují potřebný a silný
nadnárodní rámec.

KÚP spolupracuje s předními dodavateli informací
(databáze více než 45 miliónů firem), poskytuje pojištění
prakticky do jakékoliv země světa včetně tuzemska,
poskytuje ochranu před riziky nezaplacení – komerčními
(platební neschopnost nebo nevůle) či politickými (politické
události nebo ekonomické potíže země) – a to bez nutnosti
zjištění, kterým typem rizika nebo jejich kombinací bylo
neplacení ze strany kupujícího způsobeno. Pojištění se
vztahuje jak na odběratele soukromoprávní, tak na veřejnoprávní, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Struktura nabízeného pojištění je vytvořena tak, že
umožňuje všem klientům bez rozdílu jejich velikosti, právní
formy a výše obratu plné využití nabízených služeb.

sledováním vývoje ekonomické situace kupujících
a včasnou reakcí na eventuální negativní vývoj,
přenesením starostí o riziko na pojišťovnu – umožní
soustředit se na rozvoj ostatních klíčových činností podniku,
zajištěním financování – slouží jako záruka za bonitu
pohledávek zastavených bance,

Po uzavření pojištění získává klient zdarma on-line
internetový přístup pro správu své pojistné smlouvy,
přístupný nepřetržitě 24 hodin denně 365 dní v roce.
Aplikace umožňuje jednoduchým způsobem
pracovat s veškerými daty, týkajícími se všech
podstatných oblastí, naplňujících pojistný vztah.
Jedná se zejména o kompletní správu limitů, dále
hlášení obratu a v neposlední řadě komplexní
agendu správy pojistných událostí.

produkty
Jedná se o komplexní pojištění,
přizpůsobované na míru větším
společnostem. Produkt respektuje zvláštnosti konkrétní
obchodované komodity – například její sezónnost
– a přizpůsobuje se i složitějšímu organizačnímu
členění společnosti. Pod jednu rámcovou smlouvu
pojištění e-MODUL lze totiž zahrnout i dceřiné
společnosti.

Pro malé a menší střední společnosti
byl vyvinut produkt e-BONUS.
Svými parametry, výší pojistného – to se obvykle pohybuje
v řádech promile z fakturované částky – a jednoduchostí
správy, by měl vyhovovat i opravdu malým firmám s ročním
obratem v řádech jednotek miliónů korun. Sjednání pojištění
typu e-BONUS je možné kompletně přes internet a klient má
možnost si hotovou smlouvu hned vytisknout.
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