Euler Hermes Magyarország

CAP/CAP+
Extra fedezet,
amikor szüksége
van rá

CAP – pótlólagos fedezet, amikor igazán szüksége van rá
Előfordulnak helyzetek, amikor egy vevő kockázatossága nem teszi lehetővé az
Euler Hermes számára, hogy magasabb limitet és így teljes lefedettséget biztosítson.
Ezek kezelésére minden kötvényesünk számára elérhetőek az Euler Hermes kiegészítő
termékei, a CAP és CAP+ kötvények, hogy fedezetet biztosítsanak, amikor igazán
szüksége van rá.
Mi a CAP?
A CAP egy top-up biztosítási termék, mellyel meglévő Euler Hermes
kötvényéhez vásárolhat pótlólagos fedezetet a korábban részben
vagy teljesen elutasított vevőire.
A CAP kötvénnyel szabadon rendelkezhet és a nagyobb kockázatot
jelentő vevői esetében stratégiai döntéseket hozhat cége
értékesítésének támogatására.
Mik a CAP előnyei?
• Rugalmasság és egyszerű kezelhetőség – a már jól ismert EOLIS
alkalmazáson keresztül egyszerűen kezelheti CAP fedezeteit is.
• Lehetőséget biztosít stratégiai kereskedelmi döntések meghozatalára a pénzügyi kockázatok alacsonyan tartása mellett.
• Kényelmes és megbízható együttműködés – melyet az Euler
Hermes szolgáltatásainak magas szintje biztosít.

Mikor érdemes igénybe venni a CAP fedezetet?
• Ha egy részben elfogadott limiten felül további fedezetre
van szüksége.
• Ha egy korábban elutasított vevőjére igényelne biztosítást.
• Ha rövid távon jelentkező extra limitigényét szeretné
fedezni (szezonális értékesítés, egyszeri nagy összegű
eladás, egyedi értékesítési lehetőségek kihasználása).
• Ha pillanatnyi követelésállománya meghaladja az adott
vevőre jóváhagyott limit teljes összegét.

Az Euler Hermes kiegészítő fedezetének két változata van: a CAP és a CAP+ kötvények:

CAP a részben jóváhagyott limitek növelésére legfeljebb 750 millió forintig
CAP+ az elutasított limitekre legfeljebb 15 millió forintig
Elutasított vagy részben elfogadott limitek esetén a CAP vagy CAP+
fedezeteket az Euler Hermes nem automatikusan biztosítja,
azok igénylése mindig az Ön kizárólagos döntésén múlik.

Mik a lényeges különbségek a kétféle CAP kiegészítő kötvény között?
A CAP/CAP+ kötvény kondíciói néhány ponttól eltekintve teljesen megegyeznek az Ön meglévő
Euler Hermes kötvényével.
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Milyen esetekben érdemes
igényelni a kiegészítő fedezetet?

Ha részlegesen biztosított vevőire a meglévőnél magasabb hitellimitre van szüksége.

Ha az alapkötvénnyel nem biztosítható
vevőire van szüksége fedezetre.

Melyik országokban nyújt
védelmet?

Az alapkötvényben rögzítettek szerint: belföldön és a legkockázatosabb országokat leszámítva
külföldön is.

Melyik vevőimre igényelhetem
a kiegészítő fedezetet?

Azokra a vevőkre, amelyeknél a limitkérelem részlegesen elfogadásra került.

Azokra a vevőkre, amelyeknél a
limitkérelem elutasításra került.

Mekkora kiegészítő fedezetet
igényelhetek?

A felső határ az alapkötvényben az adott
vevőre érvényben lévő limitösszeg, de
legfeljebb 750 000 000 Ft.

A felső határ 15 000 000 Ft.

Mekkora költsége van a
kiegészítő fedezetnek?

Az éves biztosítási díj a kiegészítő limit összege alapján, százalékosan kerül megállapításra,
melyet havonta (kizárólag tényleges igénybe vétel esetén) számlázunk.

Hogyan igényelhetem a
kiegészítő fedezetet?

A keretszerződés megkötése után a meglévő Euler Hermes kötvényével megegyezően,
az EOLIS-on keresztül.

Vannak korlátozások a
limitkérelmekkel kapcsolatban?

A saját hitelvizsgálat keretében jegyzett, illetve a szezonális limitekre nem érvényes.

Hogyan működik?
Példák (millió forintban):
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További információkért keresse Euler Hermes kapcsolattartóját vagy látogassa meg weboldalunkat:
www.eulerhermes.hu
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