
Succesvol ondernemen 
is veilig ondernemen

Actievoorwaarden zomeractie 2014

Bronnen:
www.nu.nl
www.businesscompleet.nl
www.deondernemer.nl



Algemene actievoorwaarden zomeractie 2014

 Om gebruik te kunnen maken van de zomeractie mag de aanvragende onderneming de afgelopen 
vier maanden geen actieve kredietverzekeringspolis bij Atradius hebben gehad. 

 Lopende polissen bij Atradius mogen niet worden omgezet naar de actievoorwaarden en/of als 
medeverzekerde worden meegenomen op een nieuw te sluiten polis.

 De actievoorwaarden gelden ook voor branchecontracten en/of specifieke afspraken tussen 
Atradius en het intermediair.

 Om gebruik te kunnen maken van de zomeractie is de uiterste tekendatum van de offerte gesteld 
op 30 september 2014.

 Indien het gemiddelde schadecijfer (schade / premie) van de aanvragende onderneming over de 
afgelopen drie jaar hoger is dan 60%, dan behoudt Atradius zich het recht voor om van de 
actievoorwaarden af te wijken.

 Om gebruik te kunnen maken van de zomeractie dient de aanvragende onderneming te zijn 
gevestigd in Nederland. 

 De contractsduur van de polis is 12 of 24 maanden.

 100% vergoeding van de incassokosten bij incasso via Atradius Collections.



Polisspecifieke actievoorwaarden zomeractie 2014

 Geen poliskosten
Voor het eerste jaar geldt dat er geen poliskosten in rekening worden gebracht. Voor het tweede 
jaar zal dit wel het geval zijn.

 Opzeggingsmogelijkheid na 3 maanden
De verzekerde heeft de mogelijkheid om de polis per de eerste dag van de vierde maand te 
beëindigen. Over de eerste drie maanden dienen dan wel alle kosten (de premie bestaande uit de 
voorschotnota’s, limiet- en/of incassokosten) te worden voldaan. Schades die zich voordoen ná de 
beëindigingsdatum van de polis vallen in dit geval niet onder de dekking.

 Dekkingspercentage
Atradius biedt volledige dekking met een standaard eigen risico van 10%. Indien gewenst, kan het 
eigen risico worden verhoogd.

 Korting
10% korting op het geoffreerde premiepercentage bij een contract van 12 maanden;
15% korting op het geoffreerde premiepercentage bij een contract van 24 maanden.

 Introductiecursus
Gratis introductiecursus kredietverzekering voor u en/of uw medewerkers.
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