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Euler Hermes

 Osa Allianz konsernia

 Maailman johtava yritys luottovakuutuksessa

 5800 työntekijää

 23 työntekijää Suomessa

 40 miljoonaa yritystä jatkuvassa seurannassa

 20.000 limiittihakemusta joka päivä

 85% hakemuksista saa vastauksen 48 tunnin kuluessa

 Toimistot yli 50 maassa

Euler 

Hermes
• Standard & Poor’s rating AA 

• Markkinaosuus 35,7%

• Voimassa olevat vastuut

950 miljardia euroa

• Liikevaihto 2,9 miljardia euroa
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Luottovakuutus

Mikä on luottovakuutus?

 Luottovakuutus suojaa myyjää ostajan

maksukyvyttömyyden tai haluttomuuden

osalta

 Korvaus 90% myyntisaatavista, 

hyväksytyn limiitin puitteissa

 Korvausperuste:

1. Konkurssi

2. Yrityssaneeraus

3. Ulosoton varattomuus

4. Muu maksuhaluttomuus
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Luottovakuutus

Vakuutukseen sisältyy:

 Luottopäätökset

 Asiakkaiden seuranta

 Perintä

 Korvaus myyntisaamisista

Huomio:

• Reklamoidut saatavat eivät ole perintä-/ korvauskelpoisia.

• Vakuutus ei suojaa petoksilta, asiakkaan tunnistaminen

tärkeää.
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Miten luottovakuutus toimii?

1. Arvioi vakuutettava liikevaihto

 Vakuutusmaksu promilleja vakuutettavasta

liikevaihdosta

Liikevaihto Vakuutusmaksuarvio

1.000.000 € 4.000 €

2.000.000 € 6.000 €

4.000.000 € 10.000 €

10.000.000 € 15.000 €

Vakuutuksen hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä: asiakkaiden

luottokelpoisuus ja maantieteellinen sijainti, vakuutettava osuus

liikevaihdosta, maksuehdot, luottotappiohistoria, saatavien koko.
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Miten luottovakuutus toimii?

2. Hae asiakkaillesi vakuutuslimiitit

 Ilmoita asiakkaillesi tarvittavien 

luottolimiittien määrät ja lähetä hakemukset 

meille

 Me arvioimme asiakkaittesi 

luottokelpoisuuden ja lähetämme 

vahvistukset sähköpostitse

 Myönnetty limiitti on toistaiseksi voimassa. 

Me seuraamme asiakkaitasi ja ilmoitamme 

muutoksista sähköpostitse

 Uudet limiitit ja muutokset limiiteissä haet 

helposti online-palvelun kautta

https://www.eulerhermes.com/fi_FI.html

https://www.eulerhermes.com/fi_FI.html
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Miten luottovakuutus toimii?

3. Myy turvallisesti, vakuutus korvaa tappiot

 Limiittiin sisältyvä myynti on vakuutettu, 

limiitin ylittävä myynti omalla riskillä

 Mikäli asiakas ei maksa, ilmoita meille 

viimeistään 60 pv kuluttua eräpäivästä

 Korvaus 90 %, maksetaan 30 pv kuluttua, 

kun kyseessä maksukyvyttömyys 

(konkurssi / saneeraus)

 Korvaus 90 %, maksetaan viimeistään 5 kk 

kuluttua, kun kyseessä maksuhaluttomuus, 

usein jo huomattavasti aiemmin

 Korvaus voidaan maksaa tarvittaessa 

suoraan saatavia rahoittaneelle pankille



Kiitos!

Tomi Tupola

Business Development Manager 

Euler Hermes Suomi | Commercial | 

Konepajankuja 1 | 00510 Helsinki | Finland

| Mobile: +358 40 704 1629 | 

tomi.tupola@eulerhermes.com

www.eulerhermes.fi

mailto:tomi.tupola@eulerhermes.com
http://www.eulerhermes.fi/

