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PÒLISSA GLOBAL 

 

Fora i dins d'Espanya, sense importar la mida de la seva empresa o sector, contribueix 

al creixement segur del seu negoci protegint-lo dels impagats. 

 

Classificació de crèdit amb un únic preu independentment de l'import sol·licitat. 

  

 Retroactivitat dels límits de crèdit fins a la data d'inici de la pòlissa. 

 Pròrrogues gratuïtes sense autorització fins a 60 dies. 

 Servei de recobrament inclòs amb una tarifa basada sobre l'èxit en la 

recuperació i indemnitzables. 

 Reestudi de clients sense cost addicional. 

 Límits temporals per a campanyes de producció. 

 Indemnització en els 30 dies següents a la finalització del termini de carència 

independentment de l'import del deute. 

 Declaració de vendes anual i per país. 

 

PÒLISSA SIMPLIFICA 

 

Algunes petites empreses pensen que l'assegurança de crèdit és cara, complexa i 

amb molta càrrega administrativa. Per a elles, l'asseguradora SOLUNION ha 

dissenyat la pòlissa Simplifica que els permet concentrar-se en el seu negoci amb la 

tranquil·litat d'estar protegits enfront dels impagats. 

 

 Principals característiques: 

 

 Gestió simple estalviant en costos administratius. 

 No hi ha regularització de prima per vendes. 

 Tarifa plana de despeses de classificació 

 Permet explorar possibles mercats per al seu negoci sense cap cost 

addicional. 

 Inclou un servei integral de recobrament per als seus impagats basat en una 

tarifa èxit sobre la recuperació i indemnitzables. 

 Indemnització en els 30 dies següents a la finalització del termini de carència 

independentment de l'import del deute. 

 Cobertura millorada basada en la classificació (Grade) del deutor establerta 

per l'asseguradora Solunion.  

 És vàlida per a mercat domèstic i els principals mercats d'exportació. 
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PÒLISSA COMPROMÍS: 

 

 Operi amb tranquil·litat a qualsevol mercat. La solució ideal per cobrir 

comandes comercials de productes que requereixen un ampli període de 

fabricació. 

 L'asseguradora SOLUNION ha dissenyat aquesta pòlissa de cobertura integral 

pensant en empreses de béns d'equip que operin en mercats exteriors. 

Asseguri cada contracte comercial de manera individual, sense importar el país 

de destinació ni la naturalesa de l'empresa, pública o privada.  

 

L'asseguradora  SOLUNION cobreix els seus principals riscos:  

 

 Risc de fabricació: resolució injustificada per part del comprador, cobrint, entre 

d'altres, els costos d'enginyeria, materials i mà d'obra. 

 Risc de crèdit: Possibilitat d'impagament per part del deutor. 

 Risc polític. Màxima cobertura. Fins a un 90%.  

 SOLUNION actualitza i analitza de forma periòdica la informació financera 

dels seus clients per garantir la major cobertura possible. 

 Gestió àgil i senzilla de la pòlissa: Operacions assegurades amb una mínima 

càrrega administrativa per part de l'assegurat. 

 Esquema de preus: Es fixa en funció de la qualitat del deutor -qualificació a 

partir d'un ràting propi (Grade), el termini de l'operació i el país de destinació 

de l'exportació. 

 Prima única. Conegui des del principi el cost total de la cobertura. 

 Agilitat en l'estudi i en la decisió de cobertura. SOLUNION analitza i 

s'actualitza de forma periòdica la informació financera de les empreses, el que 

permet respostes àgils a les necessitats de risc dels seus clients. 

 Servei de Recobrament inclòs. SOLUNION és número u en gestió d'impagats 

en el mercat nacional i internacional. 
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PÒLISSA CAP / CAP + 

 

Li ofereix una cobertura addicional en aquells deutors que per al seu especial risc no 

poden ser coberts parcialment o totalment per la seva pòlissa primària. 

 

Diferents límits de cobertura en funció del risc d'insolvència del seu client. 

 

 Té un preu fix i transparent que no difereix en funció del termini de venda. 

 Manté les mateixes condicions que la pòlissa primària signada amb 

l'asseguradora SOLUNION. 

 Permet prendre decisions estratègiques sobre transaccions més arriscades, 

traient així el màxim benefici de les oportunitats comercials que es presentin. 

 Evita que operacions de major risc puguin suposar grans pèrdues per a la seva 

empresa 

 

PÒLISSA POWER CAP 

 

Permet a les empreses obtenir una cobertura addicional sobre clients molt 

sensibles, amb alt risc d'impagament i que requereixen límits de crèdit molt alts. 

 

 Cada client nou es tarifa de forma individual. 

 Podrà sol·licitar que s'afegeixin nous clients a mesura que sorgeixin noves 

necessitats. 

 Manté les mateixes condicions que la pòlissa primària signada amb 

SOLUNION. 

 Permet prendre decisions estratègiques sobre transaccions més arriscades, 

traient així el màxim benefici de les oportunitats comercials que es presentin. 

 Evita que operacions de major risc puguin suposar grans pèrdues per a la 

seva empresa. 
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PÒLISSA EXCÉS DE PÈRDUES 

 

Protecció per a les empreses contra desviacions excepcionals del seu volum 

d'impagats. 

 

 Prima única sense necessitat de reajustaments. 

 Franquícia anual. 

 Ampli límit de decisió per part del client. 

 

Què fa la pòlissa d'Excés de Pèrdues per la meva empresa? 

 

 Respectar l'autonomia de l'empresa a l'hora de classificar els seus clients a 

través d'un límit discrecional. 

 Obtenir un percentatge de cobertura de fins al 100% per als clients nominats, 

classificats per SOLUNION 

PÒLISSA UNO 

 

Dissenyada per a aquelles empreses que necessiten cobrir un risc puntual amb un 

únic client o contracte específic de subministrament en qualsevol mercat. 

 

 Pòlissa temporal amb una durada màxima de 12 mesos. 

 Tarifa a prima única sense necessitat de reajustaments. 

 Inclou cobertura per a insolvències de fet i de dret amb percentatges de 

cobertura fins al 90%. 

 

Per a empreses que tenen una cartera de riscos molt segura, però que volen 

assegurar algun client especial per la seva situació econòmica, pel seu pes específic 

en els seus comptes, o pel volum d'una determinada operació.  

 

La pòlissa UNO li permet: 

 

 Cobrir un risc puntual sense necessitat de cobrir la resta de la cartera de 

clients. 

 La cobertura de risc es manté durant la durada de la pòlissa i només es pot 

cancel·lar per unes causes taxades. 

 No hi ha regularització de prima per vendes. 

 Servei de recobrament a un preu competitiu.  

 Les despeses de recobrament són indemnitzables 
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WORLD POLICY 

 

Pòlissa d'assegurança de crèdit de la Euler Hermes World Agency destinada a grans 

multinacionals que busquen solucions globals amb serveis locals. 

 

 Programes globals que asseguren el compliment dels requisits locals. 

 Enforteix la gestió del crèdit suportant la transferència de risc. 

 Decisions de risc consistents per tot el programa. 

 

Què fa la pòlissa World Policy per la meva empresa? 

 

 Ofereix serveis indispensables per a la seva empresa que opera en diversos 

països. 

 Informació i reporting essencial per al seguiment de la seva activitat a tot el 

món. 

 Programa fet a la seva mida amb els mateixos termes contractuals en tots els 

països. 

 Gestió local, direcció centralitzada i adaptació segons país. 

 

Productes TCU 

 

SOLUNION incorpora l'emissió dels productes de la Transactional Cover Unit 

d'Euler Hermes dins del seu catàleg de productes. Es tracta de pòlisses dissenyades 

a mida per mitigar els riscos d'impagament i polític com ara els derivats de la 

interrupció del contracte, de garanties bancàries o d'operacions a crèdit. 

 

 Pòlisses a mesura que poden ser multi-país i multi-comprador 

 Fins a 8 anys i 100 milions d'Euros de cobertura, per a transaccions 

específiques és possible augmentar el termini. 

 Límits de crèdit no cancel durant el període de la pòlissa. 

 Permeten aprofitar atractives oportunitats de finançament, comercials o 

d'inversió en mercats internacionals. 
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ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ 

 

La solució ideal per a assegurar el bon compliment de les obligacions legals o 

contractuals assumides per la seva empresa. 

 

 Empreses importadores. 

 Empreses que contracten amb les administracions públiques (construcció, 

seguretat, neteja, subministraments sanitaris...) 

 Emissió de garanties a l'estranger. 

 

Què fa l'Assegurança de Caució per la meva empresa? 

 

L'assegurança de Caució garanteix el compliment de les obligacions legals o 

contractuals de l'assegurat en cas d'incompliment del prenedor i fins al límit establert 

a la mateixa Llei o contracte. 

 

 Contractes d'obra, subministraments i prestació de serveis amb clients públics 

i privats. 

 Garanties duaneres per impostos vinculats a les operacions d'importació. 

 Un altre tipus de garanties: Fega, Energies renovables... 

 Agilitat en l'estudi i concessió de línies, així com en l'emissió de garanties. 

 Major capacitat financera, ja que en contractar l'assegurança amb SOLUNION 

manté intacta la seva capacitat de finançament amb els bancs. 

 Gaudir de la solidesa financera de i credibilitat en el mercat de SOLUNION. 

 Emissió de garanties fora d'Espanya, beneficiant-se de la implantació mundial 

dels nostres accionistes. 
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