
Passer Modula Byg & Anlæg til din virksomhed? 

 ■ Vi erstatter 90% af dit forsikrede tilgodehavende
 ■ Dækning mod både konkurs og manglende betaling 6 

måneder fra forfaldsdato.
 ■ Inkasso er en integreret del af policen
 ■ Både udført arbejde samt materialer leveret og fak-

tureret er dækket

Hvis Modula Byg & Anlæg ikke matcher dit behov , kan du 
kontakte vores salgsafdeling på 33 26 50 00 og sammen  
med os finde den forsikringsløsning, der passer til din  
virksomhed.

Er du altid sikker på at få betaling fra dine kunder? Hvad 
sker der med din virksomhed, hvis en af dine store kunder 
ikke kan betale? Når du forsikrer dine kunder, beskytter du 
din virksomhed.
 
På bagsiden af dette faktaark kan du læse mere om alle de 
fordele, du opnår med Modula Byg & Anlæg. Læs om:

 ■ Hvordan Modula Byg & Anlæg passer til den måde, du 
handler på 

 ■ Hvordan du undgår at bruge tid på kunder,  
som ikke kan betale 

 ■ Hvorfor du står stærkere over for din bank 

 ■ Om den gode service du får - også online 

 
 

Modula Byg & Anlæg passer til virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Dine kunder kan 
være entreprenører, håndværksvirksomheder eller boligselskaber. Det kan også være virk-
somheder i helt andre brancher - f.eks. inden for industri eller handel.  Vi har udviklet en 
policetype, som passer til de aftaler, I laver.

Modula Byg og Anlæg 
Faktaark
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Passer til den måde du handler på
Atradius dækker arbejde udført og materialer leveret og 
faktureret i policeperioden. Vi dækker ikke alene konkurs-
er, men også manglende betalinger 6 måneder efter for-
faldsdato fra dine kunder. 

Som ekstra sikkerhed for dig tilbyder vi:
 ■ Varsel ved negativ udvikling  

Indimellem vil du opleve, at en af dine kunder ud-
vikler sig negativt. Så negativt, at vi tvivler på, om du 
i fremtiden vil få betaling fra virksomheden. I disse 
tilfælde giver vi dig 1 måneds varsel og lukker herefter 
dækningen . Du har altså en måned til at aftale andre 
betingelser med din kunde*. 

 ■ Dækning af bindende kontrakter 
Har du projekter, hvor du er bundet af en kontrakt, 
giver vi dig mulighed for at beholde dækningen i op til 
3 måneder efter tilbagekaldelsen**.

 ■ Dækning af inkassoomkostninger 
Atradius dækker 90% af inkassoomkostningerne.

 ■ Førleveringsdækning  
Du har måske bestilt materialer der er produceret 
speficikt til din kunde og ikke kan sælges til andre. Vi 
dækker dit tab på disse specielle materialer. Det kan 
være vinduespartier i specielle mål eller lignende.

Stå stærkere i tilbudsgivningen
Hvor lang tid tager det for dig at regne på et tilbud? Hvis 
din kunde alligevel ikke er kreditværdig, er den tid spildt. 

Med en Modula Byg & Anlæg-police er du på forkant. Du 
spørger blot Atradius om, hvor stort et beløb du kan til-
byde i kredit til din potentielle kunde, inden du begynder  
at regne på et tilbud. Vores vurdering er værdifuld 
information . Du kan bruge vores vurdering til at tilbyde 
betalings betingelser, som passer til din kundes situation.

Stå stærkere over for din bankforbindelse
Du har en risiko på de beløb, du har tilgode hos dine 
kunder. Denne risiko er din bank opmærksom på. Når 
du har forsikret de beløb, dine kunder skylder dig, står 
du stærkere over for din bank. Måske kan du få en bedre 
kassekredit?  
 
Det er i alle tilfælde klogt at fortælle din bank, at du 
forsikrer  dine kunder.

Omfattende servicepakke, også online
For Modula Byg & Anlæg-kunder tilbyder vi en omfattende 
service- og rådgivningspakke , som bl.a. indeholder:

 ■ Dedikeret account manager, der er ansvarlig for vores 
samarbejde med dig. 

 ■ Adgang til vores kundecenter, der løbende kan svare 
på spørgsmål i relation til din police. 

 ■ Online adgang, hvor du søger dækning på dine kunder.
 ■ Automatisk e-mailsvar på ansøgninger. 

Sælg sikkert med Atradius
Atradius er Danmarks største udbyder af kreditforsikring, 
garantiforsikring og erhvervsinkasso. Atradius har mere 
end 90 års erfaring  inden for branchen og er til stede i 50 
lande.
 
Kontakt os på telefon: 33 26 50 00 eller  
e-mail: info.dk@atradius.com
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* med mindre sandsynligheden er meget stor for, at køber ikke kan overholde sin betalingsforpligtelse.
** få betingelserne for anvendelse af bindende kontrakter fra en salgskonsulent.

https://www.linkedin.com/company/atradius-danmark
https://twitter.com/atradius
https://www.youtube.com/user/atradiusDK

