EKF-ordning

EKF-aftale og EKF-top-up-aftale

EKF-ordningen gør det muligt for Atradius at forsikre de bedste af de risici, vi
ellers ikke kan forsikre.
Hvem kan bruge EKF-ordningen?
EKF-ordningen kan bruges som et supplement til eksisterende kreditforsikring, hvis kreditbehov på en
køber ikke kan imødekommes. Atradius er ansvarlig for kontakt til jer som forsikringstager, kreditvurdering af købere og administration af aftalen i henhold til EKF’s fastsatte vilkår. I kan bruge ordningen, hvis I
har en kreditforsikring hos os og I opfylder kravene i EKF’s erklæring vedrørende CSR, dansk økonomisk
interesse og ikke-bestikkelse.
EKF-ordningen er opdelt i to aftaler: EKF-aftale og EKF-top-up-aftale.

EKF-aftale

EKF-top-up-aftale
Denne aftale bruger I, hvis I har fået en
Denne aftale bruger I, hvis I ikke kan få en køber
forsikret. Det vil sige, hvor I har fået fuldt afslag på delvis imødekommelse på ansøgning om
kreditmaksimum på køber. EKF-top-up giver
ansøgning om kreditmaksimum på køber.
et supplerende kreditmaksimum på køber,
dog maksimalt svarende til det fastsatte
Præmiesats og selvrisiko
kreditmaksimum på køber under Modula policen.
Præmiesatsen er fast og bestemt af EKF som følger:
Præmiesats og selvrisiko
 0,90% for landekategori I
Der skal betales en ekstra præmie, som
 1,40% for landekategori II
beregnes pr. måned for at få et supplerende
kreditmaksimum under EKF-top-up. I skal
Præmien opgøres hver måned.
samtidigt betale præmie for den pågældende
køber på jeres Modula police.
Politisk risikodækning er obligatorisk og
selvrisikoen udgør 15%.

Præmiesatsen på en EKF-top-up aftale er fastsat af EKF til 0,50% - dog minimum
den samme præmiesats, som er gældende under jeres Modula police. Præmien
beregnes af den forholdsmæssige andel af omsætningen efter følgende formel:

Omsætning til køber [gange] Præmiesats for EKF-top-up [gange] Fastsat kreditmaksimum under EKF-top-up på køber
Det samlede fastsatte kreditmaksimum på køber
(Fastsat kreditmaksimum på Modula policen [plus] Fastsat kreditmaksimum på EKF-top-up)

Eksempel på EKF-top-up præmieberegning
Præmien opgøres hver måned.
Fastsat kreditmaksimum under Modula policen: DKK 100.000
Fastsat kreditmaksimum under EKF-top-up: DKK 50.000
Omsætning: DKK 150.000
Præmiesats: 0,50%
DKK 150.000 X 0,50% X 50.000 DKK
DKK 150.000 (DKK 100.000 + DKK 50.000)
Præmien beregnes hermed til DKK 250.
Selvrisikoen er den samme som på Modula policen.

Generelt om EKF-ordningen
Præmien afspejler risikoen
Kreditforsikring er normalt baseret på
en stor risikospredning. Under EKFordningen er risikoen koncentreret
på købere, der repræsenterer en
ekstraordinær høj kreditrisiko (”De
bedste af de afviste risici”). Dette
afspejles i præmieniveauet.

Hvilke lande er omfattet?
På EKF’s hjemmeside er en liste over
lande, der er omfattet af ordningen.
Se den her

11082021

Vilkår for EKF-ordningen
Det er en forudsætning, at I
underskriver EKF erklæring
vedrørende CSR, dansk økonomisk
interesse og ikke-bestikkelse.
Du finder erklæringen her

Kriterier for kreditvurdering
Det er Atradius, som foretager
kreditvurderingen. Vi skal imidlertid
guide vores kunder, EKF og os
selv uden om høje risici. Derfor
indeholder aftalen retningslinjer for
kreditvurderingen. F.eks. a
 fvises
købere, hvor der er registreret
betalingsforsinkelser de seneste seks
måneder. Til gengæld kan der lægges
vægt på gode samhandelserfaringer.
Tab og erstatning
I som forsikringstager, Atradius og
EKF har alle andel i et eventuelt tab.
EKF tager den største del af tabet.
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