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NÅR DU HAR BRUK FOR EKSTRA DEKNING
Å utvide sin kreditt medfører alltid en viss risiko, som mange
bedrifter beskytter via tradisjonelle kredittforsikringer. Men enkelte
ganger har man bruk for ekstra dekning utover det beløpet som
allerede er bevilget under den tradisjonelle kredittforsikringspolisen.
Derfor tilbyr vi CAP og CAP+, som gir deg mulighet for å dekke
avviste søknader, eller for å utvide en dekning som allerede er
innvilget.

Fordelene med CAP og CAP+
◾◾ Dekker avviste eller delvis godkjente kredittgrenser

Kun hos Euler Hermes
CAP er et kredittforsikringsprodukt utviklet av Euler Hermes som et
eksklusivt tilbud til våre kunder. CAP og CAP + er tilleggsprodukter til
din eksisterende avtale med Euler Hermes, som gir deg mulighet til
en ekstra dekning.

Hvorfor CAP?
Enkelte ganger har du bruk for høyrisikodekning på en kunde, som
vi har en begrenset kunnskap om. Med en CAP polise kan du få
den ekstra dekningen du har bruk for, slik at du trygt kan fortsette
samarbeidet.

◾◾ Konkurransedyktig pris
◾◾ Enkel online søkeprosess
◾◾ Dekker det norske markedet og en rekke eksportmarkeder

Når er det fornuftig å overveie CAP/CAP+?
•
•
•

Når du har bruk for mer dekning på en delvis
godkjent kjøper innenfor OECD landene
Når du har bruk for dekning på en avvist kjøper
I høysesong, når du gjør en engangsforretning eller
ved spesielle forretningsmuligheter

CAP og CAP+ kan brukes på både norske og utenlandske kunder.
Det innebærer vekstmuligheter for din bedrift, både lokalt og
internasjonalt. Vær oppmerksom på at det kan foreligge særlige
forbehold i enkelte bransjer.

HVA ER CAP OG CAP+?
CAP for delvis godkjente dekninger

CAP+ for avslåtte dekninger

CAP er en polise som gjør det mulig å søke om ekstra dekning i de
tilfeller hvor din tradisjonelle polise ikke kan dekke hele det ønskede
beløpet. Du får dermed mulighet til å øke dekningen på dine relativt
risikoutsatte kunder. Hvis det skulle skje at den underliggende
kredittgrensen blir redusert, vil CAP dekningen bli redusert tilsvarende.

Hvis Euler Hermes opprinnelig har avvist en dekning, kan du søke
om dekning via en CAP+ polise. Du kan søke dekning på så mange
kjøpere som du har behov for i Norge og en rekke eksportmarkeder.
Søknadene blir vurdert individuelt, og tildeles særskilte kredittgrenser,
slik at du er sikker på at hver enkelt debitor er dekket best mulig.

Fakta om CAP:

Fakta om CAP+:

◾◾ CAP er et tilleggsprodukt som forutsetter at du har en eksisterende

◾◾ CAP+ er et tilleggsprodukt som forutsetter at du har en eksisterende

Euler Hermes forsikringspolise
◾◾ CAP er en utvidelse av en eksisterende dekning på en delvis
godkjent debitor i risikosonen
◾◾ En CAP polise kan forhøye en godkjent kredittgrense i
standardpolisen din med opp til 100%
◾◾ Premiesatsen for CAP er minimum 2% av CAP kredittgrensen, og
betales månedlig

Euler Hermes forsikringspolise
◾◾ CAP+ tilbys kun til de av dine kunder hvor Euler Hermes tidligere har
avslått en kredittgrense
◾◾ Premiesatsen for CAP+ er minimum 6% av CAP+ kredittgrensen og
betales månedlig
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Er du interessert i en CAP eller CAP+ polise? Kontakt
oss på tlf +47 23 25 60 00 besøk vår hjemmeside
www.eulerhermes.no/CAP
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