Allianz Simplicity
Bijzondere Voorwaarden
Versie 07/13

1. Informatie verzekerde
Naam klant

(Offerte) datum

Bezoekadres

KVK nummer

Postcode en Plaats

Telefoonnummer

Factuuradres

Rekeningnummer

Postcode en Plaats

IBAN

Naam contactpersoon

Functie

Email contactpersoon

Telefoon

Naam polisbeheerder

Functie

Email polisbeheerder

Telefoon

Startdatum polis

(Toegestaan: 1ste of 15de van de maand, na de datum ontvangst door Euler Hermes)

Bedrijfsactiviteit:

Branchecode (SBI)

Naam tussenpersoon

Telefoon

Contactpersoon tussenp.

Telefoon

Kantoor Allianz

(Zwolle/Amersfoort/Rotterdam/Eindhoven)

Automotive

Textiel/Mode

Papierindustrie

Transport

Bouw

Machinebouw

Zakelijke dienstverlening

Elektronica

Metaalbouw

Huishoudelijke apparaten

Chemie

IT Services

Voedsel

Detailhandel

Grondstoffen

Computers en Telecom

2. Gedekte
Gedekte landen
België, Canada, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland.

3. Omzetcategorieën, Maximale schadeloosstelling per debiteur en per jaar en premie
Selecteer uw omzetklasse
Nr.

Uw keuze*

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Omzetklasse

3.1 Maximale jaarlijkse
schadeloosstelling

€ 100.000,- tot € 500.000,€ 500.001,- tot € 1.000.000,€ 1.000.001,- tot € 1.500.000,€ 1.500.001,- tot € 2.000.000,€ 2.000.001,- tot € 2.500.000,€ 2.500.001,- tot € 3.000.000,€ 3.000.001,- tot € 3.500.000,€ 3.500.001,- tot € 4.000.000,€ 4.000.000,- tot € 5.000.000,-

€ 50.000,€ 75.000,€ 100.000,€ 125.000,€ 150.000,€ 175.000,€ 200.000,€ 225.000,€ 250.000,-

3.2 Maximale schadeloosstelling per debiteur
Basis

Verhoogd

€ 5.000,€ 7.500,€ 10.000,€ 12.500,€ 15.000,€ 17.500,€ 20.000,€ 25.000,€ 30.000,-

3.3 Jaarpremie**

€ 20.000,€ 30.000,€ 40.000,€ 50.000,€ 60.000,€ 70.000,€ 80.000,€ 100.000,€ 120.000,-

€ 3.800,€ 4.500,€ 6.000,€ 7.400,€ 9.000,€ 9.800,€ 10.600,€ 11.500,€ 13.000,-

* Aankruisen wat voor u van toepassing is. ** De premie is inclusief Grade aanvragen en exclusief assurantiebelasting
Uw trede nummer is:

Uw bijbehorende jaarpremie bedraagt:

Ik betaal per:

jaar

kwartaal

maand (2%toeslag)

Voor akkoord namens de klant***

Voor akkoord namens Euler Hermes Europe S.A. (N.V.)

Naam
Tekendatum

Naam
Tekendatum

***Ja, ik ben tekenbevoegd conform KVK inschrijving, welke hierbij is gevoegd
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4. Verzekerd percentage, type maximale schadeloosstelling, maximale betaalconditie en administratie bedrag
Grade debiteur*
Geen Grade aangevraagd of nog niet
afgegeven
Grade 1 t/m 6
Grade 7
Grade 8 t/m 10

Maximale
Schadeloosstelling

4.1 Verzekerd
percentage

Basis maximum

60%

Verhoogd maximum
Basis maximum
Geen dekking

90%
60%
0%

4.2 Maximale Betaalconditie

4.3 Administratie bedrag

90 dagen na factuurdatum of 60
dagen na einde van de maand
waarin de factuur verstuurd is.

Voor het administreren van de polis,
het toegankelijk maken van EOLIS en
het monitoren van eventuele Grades
wordt € 250,- berekend.

5. Poliseigenschappen in het kort
Eigenschap
Polisperiode
Uitsluitingen van dekking
Maximale betaalconditie
Maximale jaarlijkse schadeloosstelling
Maximale schadeloosstelling per
debiteur
Dekking (verzekerde percentage)
Maximale facturatietermijn
Dekkingsstop
Franchise
Indienen van incasso/schade

Schade uitkering
Premie
Geïncasseerde gelden
Administratie bedrag
Incassokosten
Beheer van uw polis
Verplichtingen van de verzekerde
Polisvoorwaarden

Invulling voor Allianz Simplicity
De polis heeft een duur van 12 maanden. Wordt automatisch verlengd, tenzij 2 maanden voor het einde van de polisperiode
opgezegd is.
Politieke risico's, fraude, aan verzekerde gerelateerde bedrijven, particulieren, overheidsinstanties, BTW en overige belastingen,
valutaverschillen, rente en schadevergoedingen, fabricagerisico, contractrisico en betwiste vorderingen
Maximaal 90 dagen na factuurdatum of 60 dagen na einde van de maand waarin de factuur verstuurd is.
Dit is het maximale bedrag dat u, berekend over alle debiteuren, binnen een polisjaar uitgekeerd kunt krijgen.
Dit is het maximale bedrag dat u binnen een polisjaar uitgekeerd kunt krijgen per individuele debiteur
Wanneer u geen Grade aanvraagt of de Grade is nog niet afgegeven: 60%, Grade 1 t/m 6: 90%, Grade 8 t/m 10: 0%. Op Gradeaanvragen is een fair use beleid van toepassing. U kunt maximaal 500 actieve Grades monitoren.
U dient uiterlijk 30 dagen na levering te factureren.
Vorderingen uit hoofde van facturen welke gerelateerd zijn aan leveringen welke 60 dagen na vervaldag van de oudste factuur
worden uitgeleverd, vallen niet meer onder de dekking evenals leveringen op insolvente bedrijven.
Vorderingen beneden de € 250,- vallen geheel buiten de dekking van de polis
Indiening dient uiterlijk plaats te vinden:
A. indien uw debiteur insolvent is, ongeacht of de vorderingen achterstallig zijn of niet: binnen 30 dagen na de datum van de
insolventie (of ten minste 30 dagen voor de laatste datum waarop u wettelijk het recht hebt een vordering in de insolventie van de
Debiteur in te dienen, indien dat eerder is); of B. indien uw Debiteur niet insolvent is: binnen 120 dagen na de Eerste Vervaldatum
Uit te keren schades worden uiterlijk binnen 120 dagen na indiening uitbetaald
De vaste premie dient geheel vooruit voldaan te worden per polisperiode. Premies kunnen jaarlijks door Euler Hermes worden
aangepast aan het Consumenten Prijs Indexcijfer van het CBS.
Geïncasseerde gelden worden pro rata verdeeld tussen het verzekerde en niet verzekerde deel van de vordering.
Voor het administreren van de polis, het toegankelijk maken van EOLIS en het monitoren van eventuele Grades wordt € 250,berekend.
Incassokosten worden berekend conform de incassotarieven van Euler Hermes. Provisiekosten vallen onder de dekking van de
polis. Kosten van derde partijen en verschotten vallen niet onder de dekking.
U beheert uw polis via EOLIS op www.eolis.nl. U ontvangt bij aanvang van uw polis login gegevens voor EOLIS.
De verzekerde dient alle noodzakelijke stappen te nemen om schade onder de polis te minimaliseren of te voorkomen
De voorwaarden van deze polis bestaan uit deze Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden welke in uw bezit zijn.

6. Verklaring
Wij, de verzekerde zoals in onder 1 genoemd, accepteren hierbij het aanbod tot verzekering van Euler Hermes Europe S.A. (N.V.) conform deze bijzondere voorwaarden en
conform de algemene voorwaarden van Allianz Simplicity, welke ons overhandigd zijn en welke wij gelezen en begrepen hebben. Wij gaan ermee akkoord dat de polis bindend
wordt door ondertekening van deze Bijzondere voorwaarden en verklaren tevens in de afgelopen 12 maanden geen kredietverzekeringspolis te hebben gebruikt anders dan
Simplicity.
Om dekking te krijgen en houden voor onze vorderingen onder deze polis, garanderen wij dat de informatie in deze Bijzondere Voorwaarden compleet, naar waarheid en
accuraat is en dat wij Euler Hermes Europe S.A (N.V.) direct op de hoogte zullen stellen van eventuele wijzigingen op de in deze Bijzondere Voorwaarden vastgelegde
informatie en van alle andere informatie welke effect heeft op de risico's onder deze polis. Wij erkennen dat deze garantie onze verplichting om in goed vertrouwen te handelen
niet limiteert. Wij waarborgen dat de verzekeringsintermediair, zoals hierboven genoemd, volledige en exclusieve toestemming heeft gekregen om namens ons op te treden in
verband met alle aspecten van deze polis. Deze toestemming vervangt elke eventuele andere afspraak en blijft van kracht tot het moment dat Euler Hermes Europe S.A.
schriftelijk op de hoogte is gesteld.
Euler Hermes Europe S.A. (N.V.) incasseert premie, incasso-overdrachten en andere facturen automatisch. Hierbij verlenen wij toestemming hiervoor. Dit aanbod tot het
aangaan van de onderhavige verzekering conform deze bijzondere voorwaarden en conform de algemene voorwaarden van Simplicity blijft geldig tot 30 dagen na de (Offerte)
datum zoals onder 1 genoemd, waarna dit aanbod is vervallen.

Voor akkoord namens de klant*

Voor akkoord namens Euler Hermes Europe S.A. (N.V.)

Naam

Naam

Tekendatum

Tekendatum

*Ja, ik ben tekenbevoegd conform KVK inschrijving, welke hierbij is gevoegd
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