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• Bedrijven met een sterke basis inzake kredietmanagement
• Sterke balans en risicobereidheid via Aggregated First Loss-polisstructuur
• Multinationals die wereldwijd handel drijven via meerdere vestigingen

• Handelsfinanciering op korte termijn (maximaal 18 maanden)
• Vorderingen, schulden, leningen, kredietbrieven
• Erkende handelsbanken en alternatieve leners
• Single Risk / Named Buyer: gelijkwaardig aan BB of beter (door S&P)
• Portefeuilles met aftrekbaar bedrag: uitgebreid gamma aan risico’s

• Bedrijven in alle sectoren met een goed beheerd, stabiel grootboek
• Bedrijven met een gezonde financiële geschiedenis
• Bedrijven die bij voorkeur handel drijven in België, Luxemburg en op OESO-markten
• Geschikt voor bedrijven met een omzet tussen € 10 miljoen en € 100 miljoen
• Flexibele structuren met inbegrip van Aggregated First Loss (AFL) of ground-up cover

Dual Pen
Veel kredietverzekeraars hebben aparte risico 
en commerciële teams waardoor makelaars 
met twee verschillende personen moeten 
onderhandelen om polisvoorwaarden 
vast te leggen en risico’s te onderschrijven. 
Onze verzekeraars beschikken over een 
dubbele bevoegdheid waardoor ze zowel de 
polisvoorwaarden kunnen onderschrijven als 
risicobeslissingen kunnen structureren. Het 
voordeel is dat klanten en makelaars sneller 
en makkelijker zaken met ons kunnen doen.

Niet-annuleerbare 
limieten
De meerderheid van de 
Trade Credit-markt wordt 
geschreven op annuleerbare 
basis. Ons aanbod is 
anders. Niet-annuleerbare 
limieten geven klanten 
contractzekerheid - wetende 
dat ze veilig handel kunnen 
drijven gedurende de 
polisperiode.

Globaal bereik
Ons Trade Credit team 
biedt lokale en globale 
oplossingen op maat 
voor multinationals in 
25 kantoren over de hele 
wereld met licenties in 
70 landen,

Excess of Loss
Niet-annuleerbare 
kredietlimieten en de 
mogelijkheid om een 
reeks verschillende 
polisstructuren 
samen te stellen op 
maat. Zo kunnen we 
steeds voldoen aan 
de zakelijke behoeften 
van de klant.

Mid-Market
Geautomatiseerd 
Trade+-product met 
niet-annuleerbare 
kredietlimieten.

Handelsfinanciën
Ervaren team dat 
oplossingen creëert op 
maat van de behoeften 
van de financier en CRR/
Bazel-compliance voor 
kapitaal ondersteuning. 
Inclusief schaalbare 
programma’s, op en 
naast de balans en 
securitisatiestructuren.

Hoe kunnen we 
u helpen?
 WINNING WITH AIG
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