POISTENIE POHĽADÁVOK - FAQ
ČO JE POISTENIE POHĽADÁVOK?
Poistenie obchodného úveru, ktoré je taktiež známe ako poistenie pohľadávok chráni spoločnosti pred
zlyhaním odberateľov plniť si svoje obchodné záväzky z dôvodu platobnej neschopnosti alebo nevôle.
Tieto riziká sa nazývajú komerčné riziká. Spoločnosti, ktoré exportujú sa môžu chrániť aj pred
dopadom politických rizík spôsobujúcich omeškanie platieb. Takáto situácia nastane, ak platba nie je
uhradená ako priamy dôsledok vojny v krajine dlžníka, zrušenia kontraktu vládou v krajine odberateľa
alebo ak vláda prijme opatrenia súvisiace s obmedzením vývozu a dovozu určitého tovaru, prípadne
obmedzí platby vo voľne zameniteľných menách.

KTO POISTENIE POHĽADÁVOK VYUŽÍVA?
Poistenie obchodného úveru je moderný nástroj vhodný pre spoločnosti, ktoré predávajú tovar alebo
poskytujú služby s odloženou splatnosťou a chcú mať svojich odberateľov preverených aj z tretej
nezávislej strany. Našimi klientmi sú spoločnosti všetkých veľkostí od malých až po nadnárodné
spoločnosti pôsobiace v rôznych sektoroch.

AKÉ PLATOBNÉ PODMIENKY MÔŽU BYŤ POISTENÉ?
Poistenie pohľadávok je poistenie krátkodobých obchodných dodávateľských úverov t.j. obchodných
pohľadávok so splatnosťou menej ako jeden rok.

JE STANOVENÝ MINIMÁLNY POISTITEĽNÝ OBRAT?
Poistenie pohľadávok je určené pre spoločnosti s poistiteľným obratom už od 300 000 EUR, práve pre
tieto spoločnosti je ideálne využiť produkt s názvom EasyLiner.

PREČO MÁM UVAŽOVAŤ NAD POISTENÍM POHĽADÁVOK?
Obchodné pohľadávky tvoria približne 40% celkového majetku spoločnosti. Niekedy môže byť tento
podiel dokonca vyšší. Je veľmi náročné vopred odhadnúť, ktorý klient nám nebude platiť. Takmer 50%
platobnej neschopnosti vychádza práve od stabilných dlžníkov s dlhodobou a overenou spoluprácou.
Váš partner sa môže dostať do druhotnej platobnej neschopnosti, a nechcene môže dostať do
problémov aj Vašu spoločnosť. Dopad na spoločnosť môže byť veľmi negatívny. Napríklad, ak zisková
marža spoločnosti je 5% a jeden z jej zákazníkov nezaplatí faktúru vo výške 100 000,- EUR, aby
spoločnosť nahradila stratený zisk, musí vyprodukovať dodatočný obrat vo výške 2 000 000,- EUR.
Je potrebné mať na zreteli fakt, že záporný cash-flow negatívne vplýva na spoločnosť, oslabuje ju a
znižuje jej investičnú hodnotu. Poistením pohľadávok z obchodného styku pomáhame riadiť
pohľadávky a v prípade neplatenia poskytujeme odškodnenie

AKÉ SÚ VÝHODY POISTENIA POHĽADÁVOK?
Poistením pohľadávok získavate mnoho výhod, medzi ktoré patria napríklad:



Lepšia úverová kontrola a ochrana pred obrovskými stratami z neuhradených faktúr
Lepšie riadenie rizika vďaka systému skorého varovania na základe širokej databázy Coface







Lepšie plánovanie podnikateľských aktivít vďaka eliminácii možných rizík
Lepší prístup k financovaniu od úverových inštitúcií, nakoľko vďaka poisteniu obchodného
úveru sa zvyšuje dôveryhodnosť Vašich pohľadávok
Lepšie obchodné plánovanie, vďaka našim autorizovaným informáciám, ktoré môžete využiť
pri získavaní nových zákazníkov a trhov ako aj pri monitorovaní existujúcich odberateľov
Výhoda širokej siete a skúsenosti skupiny Coface s vymáhaním pohľadávok
Zlepšený cash-flow spoločnosti, pretože obdržíte platby za neuhradené faktúry od
odberateľov, ktorých máte u nás poistených.

MÔŽEM SI POISTIŤ LEN TÝCH ODBERATEĽOV, PRI KTORÝCH MÁM
POCHYBNOSTI?
Žiadny program poistenia nemôže fungovať dlhodobo, ak sú poistení len vybraní odberatelia. Nikto
však nevie presne predpovedať, kedy môže spoločnosť zlyhať. Coface upisuje poistenie na báze
celkového poistiteľného obratu. Takýmto spôsobom poskytujeme klientom čo najväčšie ohodnotenie
rizika a dlhodobú spoluprácu.
Stretávame sa s prípadmi, kedy klient nevie objektívne zhodnotiť riziká svojich odberateľov a častokrát
má záujem poistiť si subjektívne toho partnera, ktorého vidí ako najrizikovejšieho aj keď to tak nemusí
byť.

AKÁ JE VÝŠKA ODŠKODNENIA?
Výška odškodnenia sa zvyčajne pohybuje na úrovni 80%-100%. Závisí od typu poistnej zmluvy,
Vašich skúseností v oblasti riadenia pohľadávok, portfólia poistených pohľadávok a poistnej sadzby.

AK UTRPÍM STRATU, AKO RÝCHLO BUDEM ODŠKODNENÝ?
Za bežných okolností a v prípade tuzemskej škody budete odškodnený do 30 dní po uplynutí
karenčnej doby, počas ktorej Vám pomáhame s vymožením pohľadávky. Vo viac ako 90% prípadov je
polehotná pohľadávky uhradená do 3 mesiacov od nahlásenia poistnej udalosti.

SÚ NIEKTORÉ Z VAŠICH SLUŽIEB DOSTUPNÉ ON-LINE?
Áno sú. Prostredníctvom nášho on-line systému CofaNet môžete kedykoľvek on-line zadávať žiadosti
o poistný limit, zaregistrovať polehotné pohľadávky a monitorovať ich. Rovnako tak získate prístup
k ratingovému hodnoteniu Vašich odberateľov a môžete online sledovať zmenu ich ratingu.

KOĽKO STOJÍ POISTENIE POHĽADÁVOK?
Pri najpoužívanejšom type poistnej zmluvy predstavuje poistná sadzba určité percento z obratu
spoločnosti. Táto sadzba je väčšinou nižšia ako 0,5% a jej výška je ovplyvnená mnohými faktormi ako
napríklad históriou obchodovania, škodami, odvetvím a portfóliom odberateľov. Keď berieme do úvahy
fakt, že priemerný podiel nedobytných pohľadávok v spoločnostiach predstavuje cca 0,7% tržieb,
väčšina našich klientov považuje poistenie pohľadávok za nástroj, ktorý je z nákladového hľadiska
veľmi efektívny, nehovoriac o množstve dodatočných výhod, ktoré tento produkt ponúka.

ČO SA STANE AK NEBUDETE MOCŤ POHĽADÁVKU VYMÔCŤ?
Ak využijeme všetky mimosúdne opatrenia a budete si želať ukončiť vymáhanie v tomto momente,
prípad jednoducho uzavrieme. Na druhej strane Vám však vieme poradiť ako efektívne a za akých
okolností by vo Vašom prípade mohlo dopadnúť vymáhanie dlhu súdnou cestou.

