
Underleverandør A leverer materialer til Producent B, der sælger sine produkter til Grossist C. Producent B har tegnet en kreditforsikring hos Atradius 
på leverancer til deres kunder.

Producent B tilbyder Grossist C 30 dages 
kredit.

Da Atradius løbende overvåger 
virksomhedernes kreditrisiko, er Atradius 
opmærksom på de stigende problemer hos 
både Grossist C og deres kunder. Grossist C’s 
kreditværdighed falder hurtigt og markant, 
og risikoen for konkurs bliver nu så stor, at 
der ikke kan opretholdes en kreditdækning. 
Atradius orienterer sin kunde Producent B 
om, at han ikke længere skal sælge på kredit 
til Grossist C.

Grossist C går nu konkurs og efterlader 
kreditorerne med en minimal chance for at få 
deres tilgodehavender hjem.

Grossist C er en god trofast kunde, men 
dårlige tider har medført, at grossistens 
kunder har haft omsætningsnedgang.

Flere af Grossist C’s kunder går nu 
konkurs, og da Grossist C ikke selv har en 
kreditforsikring, får denne nu stigende tab på 
sine debitorer, hvilket påvirker likviditeten.

Producent B indsender en skadeanmeldelse til 
Atradius for sine forsikrede udeståender. Atradius 
udbetaler erstatning i henhold til policevilkårene 
(op til 90%) hvilket muliggør, at Producent B 
stadig kan overholde sin forpligtelse over for 
Underleverandør A.

Ved at agere i Producent B’s bedste 
interesse, hjælper Atradius til at modvirke 
den dominoeffekt, manglende betaling ville 
have haft på Producent B’s leverandører og 
dermed også deres underleverandører.

Ved at overvåge Producent B’s kunder kan 
Atradius således styre Producent B uden om 
virksomheder, der ikke er kreditværdige. 
Herved kan Producent B undgå tab på disse 
og i stedet finde nye kreditværdige kunder at 
handle med.

Atradius godkender nu at forsikre leverancer 
til en ny kunde i USA for Producent B. 
Producent B har checket virksomhedens 
kreditværdighed og ansøgt online om 
at få virksomheden omfattet af deres 
kreditforsikring hos Atradius.

Sådan fungerer kreditforsikring
Beskyttelse mod konkurs eller betalingsmisligholdelser hos 
jeres kunde  for varer eller tjenesteydelser, som I har solgt 
på kredit. 



Kreditforsikring beskytter mod tab på debitorer. 
Forsikringstager betaler en præmie til Atradius og 
har en aftalt selvrisiko. Atradius betaler erstatning til 
forsikringstager i de tilfælde, hvor kunden går konkurs 
eller betalingen er udeblevet i mere end 180 dage.

Hvorfor anvende kreditforsikring?
 �  Kreditforsikring dækker typisk 90% af det ud-

estående beløb, hvilket reducerer forsikringstagers 
risiko og giver dem sikkerhed ved handel på kredit. 

 �  Kreditforsikringspolicen er et sikkerhedsnet, der 
beskytter mod tab og manglende betalinger, der 
ellers ville forringe forsikringstagers likviditet, bun-
dlinje og solvens. 

 � Atradius spiller også en stor rolle i at kreditvurdere 
forsikringstagerens kunder og dermed bidrage til at 
denne kan handle mere sikkert. 

 � I de situationer hvor et tidligere udstedt kreditmak-
simum reduceres eller hvor dækningen trækkes 
tilbage, agerer kreditforsikringsselskabet i forsi-
kringstageres interesse, ved at minimere forsi-
kringstagers tab. Kundens kreditværdighed er i 
disse tilfælde faldet så meget, at salg på kredit bør 
nedbringes væsentligt eller helt undgås. 

 �   Med en kreditforsikring, hvor virksomhedens 
debitorer - som ofte udgør en betydelig andel af 
balancen - er dækket mod tab, er udgangspunktet 
for finansiering gennem banken også bedre.

Med kreditforsikring er udeståender 
dækket med op til 90%, hvilket reducerer 
eksponering mod tab og øger tilliden mellem 
handelspartnerne.

Har en virksomhed ikke kreditforsikring, 
må virksomheden selv bære tabene.

Hos Atradius har vi mere end 90 års erfaring med 
forsikring af risici ved handel mellem virksomheder. 
Gennem en naturlig udvidelse af vores egne markeder 
og produkter har vi styrket vores evne til at rådgive og 
sikre vores kunder, uanset hvor i verden, de sælger på 
kredit. 

Vi er i dag en førende, integreret kreditforsikrings-
virksomhed, og i Danmark er vi markedsleder med en 
markedsandel på 60%. Med mere end 160 kontorer i 50 
lande verden over er det nemmere end nogensinde at 
samarbejde med Atradius.

Læs mere om Atradius på www.atradius.dk.

Om Atradius

Hvad er kreditforsikring?

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

