First Power
Moc ochrony należności z raportem handlowym

Twój rozwój, nasze doświadczenie
First Power to idealne połączenie ochrony należności Atradius
ze wsparciem informacji gospodarczych Bisnode.
Polisa gwarantuje objęcie ubezpieczeniem dowolnego
wskazanego odbiorcy na podstawie raportu handlowego
Bisnode.
Pakiet produktów First Power to najtańszy, nowoczesny
i prosty pakiet ochrony należności wraz z informacją o
kondycji kontrahentów, obejmujący:
n umowę ubezpieczenia należności
n	umowę windykacyjną z dostępem do krajowej
i międzynarodowej windykacji, wsparciem w zakresie usług
prawniczych na etapie windykacji sądowej oraz dostępem
do informacji gospodarczych Bisnode.

.

Korzyści dla Twojego biznesu
n	Ochrona przed brakiem
zapłaty
n	Ubezpieczenie już od
pierwszej transakcji
n	Udział własny 10% dla
wszystkich odbiorców
n	Ochrona dla powstałych
należności nawet po
zakończeniu umowy
n	Dostęp do ratingu on-line
oraz do informacji
gospodarczej o odbiorcach
wraz z informacją o
moralności płatniczej
kontrahentów
n	Dostęp na preferencyjnych
warunkach do windykacji
polskiej i międzynarodowej
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Polisa First Power to nie tylko ochrona
należności dowolnie wskazanego
odbiorcy, ale instrument finansowy,
pozwalający poprawić zarządzanie
należnościami. To instrument, dzięki
któremu możemy również uzyskać
lepsze warunki finansowania, cedując
prawa z polisy na inną instytucję
finansową.
Atradius Polska dostarcza usługi
ubezpieczenia należności, windykację
oraz usługi prawnicze, będąc
wsparciem każdego biznesu. Jedną
z najważniejszych reguł Atradius
jest elastyczność i gotowość
uwzględniania indywidualnych
oczekiwań klientów. Dlatego oferta
skierowana do przedsiębiorstw jest
dopasowana do ich potrzeb i do
polskich realiów gospodarczych.

Bisnode jest europejskim liderem w
dostarczaniu danych i analiz. Jest
obecny w 18 krajach, gdzie zatrudnia
2 400 pracowników. Bisnode
pomaga firmom zdobywać nowych
klientów i utrzymywać bezpieczne
relacje biznesowe przez cały okres
współpracy.
Bisnode umożliwia podejmowanie
trafnych decyzji poprzez inteligentne
wykorzystanie danych.

Oznacza to, że może połączyć, a
następnie przeanalizować własne
dane, dane klientów oraz te
generowane każdego dnia na świecie,
zwane - Big Data.
Bisnode Raport handlowy to obszerne
źródło informacji gospodarczych o
firmach w Polsce i za granicą. Zawarte
w nim informacje obejmują między
innymi: rekomendację współpracy,
ocenę stabilności, kondycji
finansowej oraz ryzyka współpracy,
dane finansowe i rejestrowe, opis
działalności, czy dane historyczne.

Zasady ubezpieczenia należności

Ocena ryzyka
i sprawdzenie morale
płatniczego odbiorcy

Odbiorca
Ubezpieczającego

Sprzedaż
z odroczonym
terminem płatności

Zapłata za fakturę

Monitoring niewypłacalności

Atradius / Bisnode

Ubezpieczający
Polisa
ubezpieczenia

Przyznanie limitu kredytowego na podstawie raportu handlowego
lub przez złożenie wniosku w systemie on-line
Wypłata świadczenia w przypadku zaistnienia niewypłacalności odbiorcy
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