
Euler Hermes Hellas
Συµβολή στην ασφαλή
ανάπτυξη των επιχειρήσεων



Ποιοι είµαστε

� Η εταιρία ιδρύθηκε το 1996, µε τη συνεργασία και την
εταιρική συµµετοχή των Οµίλων Euler, Hermes και της
Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος

� Από το 2004 είναι πλήρες µέλος του Οµίλου Euler Hermes
µε την ονοµασία Euler Hermes Emporiki, από τον
Αύγουστο του 2013 µε την ονοµασία Euler Hermes Hellas
και αποτελεί την ελληνική εταιρία του Οµίλου, πλήρως
εξειδικευµένη στον κλάδο των Πιστώσεων

� Παρακολουθεί, για όλους τους Ασφαλισµένους του Οµίλου
Euler Hermes, την οικονοµική κατάσταση των αγοραστών
στην Ελλάδα και την Κύπρο

� Απασχολεί, µαζί µε τη θυγατρική της Euler Hermes Hellas
Services, 50 έµπειρα και εξειδικευµένα στελέχη

� ∆ιαθέτει  γραφεία  στην  Αθήνα και  τη Θεσσαλονίκη

� Βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση της αγοράς µε ποσοστό
πάνω από 50 %

Ελληνική Εταιρία µε αποκλειστική δραστηριότητα την 
Ασφάλιση Πιστώσεων



Κύρια µεγέθη 2013

Παγκόσµιος 

Ηγέτης
στην αγορά 
Ασφάλισης 
Πιστώσεων

2,5 δις €
ο ενοποιηµένος 
κύκλος εργασιών

Πάνω από 52.000
πελάτες σε όλο τον       
κόσµο

Πάνω από 380.000
υποθέσεις είσπραξης 
απαιτήσεων σε 130
χώρες

20.000
αιτήµατα για έγκριση 
πιστωτικών ορίων κάθε 
µέρα

85%
των αιτηµάτων για πιστωτικά 
όρια απαντώνται σε λιγότερο 
από 48 ώρες

789 δις € ασφαλισµένες
εµπορικές συναλλαγές 
παγκοσµίως

Περισσότερα από 6.000 
άρτια εκπαιδευµένα και  
έµπειρα στελέχη

Για πάνω από 40 εκ.
επιχειρήσεις σε όλο τον 
κόσµο οικονοµικά στοιχεία

ΠΡΩΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Πιστοποίηση ΑΑ-
από την εταιρία 
Standard & Poor’s
(Φεβρουάριος 2014)

Παγκόσµια Αναγνώριση και αξιοπιστία



∆ιεθνές δίκτυο

Παρουσία σε 
περισσότερες 

από 55 χώρες

Αργεντινή

Αυστραλία
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Βιετνάµ
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Ελλάδα
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Νότια Αφρική
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Οµάν

Ουγγαρία

Πολωνία

Πορτογαλία

Ρουµανία

Ρωσία
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Σρι Λάνκα
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Ταϊλάνδη

Τουρκία

Τσεχία

Τυνησία

Φιλιππίνες

Φινλανδία

Χιλή

Χονγκ Κονγκ



Απαιτήσεις από πελάτες, πχ 1ος Ισολογισµός 

Το 33% του 
Ενεργητικού 

είναι 
ανασφάλιστο

Μέση διάρκεια 
είσπραξης των 

Απαιτήσεων 129 
Ηµέρες

Το 36% των 
πωλήσεων είναι 

ανείσπρακτο



Απαιτήσεις από πελάτες, πχ 2ος Ισολογισµός 

Το 45% του 
Ενεργητικού 

είναι 
ανασφάλιστο

Μέση διάρκεια 
είσπραξης των 

Απαιτήσεων 178 
Ηµέρες

Το 49,6% των 
πωλήσεων είναι 

ανείσπρακτο



(Source : Etude auprès de 2000 entreprises dans 10 pays européens menée par le 
Centre de Recherche en Crédit Management  (UK) / Euler Hermes)

Μία έρευνα που συµπεριέλαβε χιλιάδες επιχειρήσεις σε 10 ευρωπαϊκές
οικονοµίες έδειξε ότι το 98% του συνόλου των επιχειρήσεων έχει
αντιµετωπίσει καθυστέρηση πληρωµής

Ο κίνδυνος της µη πληρωµής

Αναγκαιότητα της Ασφάλισης



Ο κίνδυνος της µη πληρωµής

ΑΠΟΤΥΧΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΧΕ∆ΙΩΝ

16%

ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ 
∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ 

21%
ΑΛΛΕΣ

9%
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ

10%

ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ 
ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

25%

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ

 ΑΓΟΡΑΣ
19%

Αναγκαιότητα της Ασφάλισης

Στην Ευρώπη, η 1 στις 4 περιπτώσεις πτωχεύσεων επιχειρήσεων 
οφείλεται στην αφερεγγυότητα των αγοραστών της



Απαιτούµενες επιπλέον πωλήσεις για αντιστάθµιση 
επισφαλών απαιτήσεων

Περιθώριο κέρδους

Απώλεια 2,50% 5% 10%

3.000 120.000 60.000 30.000

5.000 200.000 100.000 50.000

10.000 400.000 200.000 100.000

20.000 800.000 400.000 200.000

Αναγκαιότητα της Ασφάλισης

Στην Ανασφάλιστη Επιχείρηση, σε περίπτωση περιθωρίου καθαρού 
κέρδους 2,5%, για την κάλυψη επισφάλειας 100.000 € απαιτούνται Νέες 

Πωλήσεις, Χωρίς Κέρδος, 4.000.000 €, ενώ σε περίπτωση περιθωρίου 

5%, απαιτούνται Νέες Πωλήσεις  2.000.000 €

100.000 4.000.000 2.000.000 1.000.000



Βασική Αποστολή 

H ασφάλιση των επιχειρήσεων, έναντι της µη πληρωµής των 
οικονοµικών τους απαιτήσεων από τις επί πιστώσει πωλήσεις 

προϊόντων ή υπηρεσιών προς τους αγοραστές τους

ΠΡΟΛΗΨΗ

Αξιολογούµε εκ των 
προτέρων την οικονοµική και 
συναλλακτική κατάσταση των 
υφισταµένων και υποψηφίων 

πελατών της επιχείρησης

�

Προστατεύουµε την 
επιχείρηση από τις επισφάλειες, 

προλαµβάνοντας τον κίνδυνο, ενώ 
αξιοποιούνται αποτελεσµατικότερα 

οι ενέργειες της ∆ιεύθυνσης 
Πωλήσεων

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Αποζηµιώνουµε, 
πληρώνοντας σε 

προκαθορισµένο χρονικό 
διάστηµα, έως και το 90% 
της αξίας των τιµολογίων

�
Ενισχύουµε τη ρευστότητα και 
την αξιοπιστία της επιχείρησης

∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ
∆ιεκδικούµε την απαίτηση σε 

περίπτωση ζηµίας �
Απαλλάσσουµε την επιχείρηση 
από το βάρος της διαχείρισης και 
το κόστος της διεκδίκησης των 

απαιτήσεων και µεγιστοποιούµε τη 
δυνατότητα επανείσπραξης

Παρέχουµε στους ασφαλισµένους τις υπηρεσίες που 
συνοψίζονται στο ακόλουθο τρίπτυχο :

Ασφάλιση Πιστώσεων : Ενα απαραίτητο πολυεργαλείο 



Τι είναι η Ασφάλιση Πιστώσεων

Ασφάλιση Πιστώσεων: Ένα απαραίτητο χρηµατοοικονοµικό πολύ-εργαλείο 

Πρόληψη - Παρακολούθηση

Είσπραξη οφειλών



Η Σύµβαση Ασφάλισης 

Αποδεδειγµένη Αφερεγγυότητα

Ασφαλιζόµενοι κίνδυνοι

� Πτώχευση του αγοραστή
� Εξώδικος συµβιβασµός
� ∆ικαστικός συµβιβασµός
� Υπαγωγή σε διαδικασίες συνδιαλλαγής / 

εξυγίανσης (Αρ. 99)

Καθυστέρηση Πληρωµής

Καθυστέρηση Πληρωµής : όταν ο Αγοραστής
καθυστερεί την εξόφληση πέραν της αρχικά
συµφωνηθείσας ηµεροµηνίας

Επιχείρηση Ασφαλισµένη Επιτυχία Εξασφαλισµένη

. Ο Ασφαλιστικός 
κίνδυνος δεν είναι ο 

Ασφαλισµένος 
Πελάτης µας Αλλά οι 

“Πελάτες του”

.  Το πελατολόγιο 
είναι το πιο 

δυναµικό  και 
µεταβλητό στοιχείο 
των επιχειρήσεων.



Η Σύµβαση Ασφάλισης 

Ποιες επιχειρήσεις ασφαλίζονται

Όλες οι επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα και την Κύπρο που πληρούν 
κάποια ποσοτικά και, κυρίως, ποιοτικά κριτήρια επιλογής

O Ελάχιστος ασφαλίσιµος κύκλος εργασιών (επί πιστώσει) να είναι άνω του 
ποσού των  1.000.000 EYΡΩ (Ελλάδα & Εξωτερικό).
Μέγιστος αρχικός συµφωνηµένος  χρόνος αποπληρωµής των απαιτήσεων  να 
είναι έως 180 ηµέρες.
Ικανή διασπορά πελατείας  (πάνω από 10 πελάτες κατ’ αρχήν), ειδικά για την 
ασφάλιση µόνο των εξαγωγών 5 πελάτες κατ΄αρχήν.
Φερεγγυότητα και συνεπής συναλλακτική συµπεριφορά.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ    
Ως ασφαλίσιµος κύκλος εργασιών νοείται ο κύκλος εργασιών που αφορά 
βραχυπρόθεσµες επί πιστώσει πωλήσεις υπηρεσιών και εµπορευµάτων προς 
αγοραστές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, µετά τις παρακάτω εξαιρέσεις:  
- Πωλήσεις προς το ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
- Πωλήσεις προς Ιδιώτες (Λιανική ακόµη και επί πιστώσει, π.χ. 
καταναλωτικά δάνεια, αυτοκίνητα)
- Πωλήσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις, θυγατρικές ή ελεγχόµενες από τον 
ασφαλιζόµενο εταιρίες, περιλαµβανοµένου και του FRANCHISING
- Πωλήσεις µε µακροχρόνιο διακανονισµό (LEASING)
- Πωλήσεις σε εταιρίες OFFSHORE, Nόµος 89 



Η Σύµβαση Ασφάλισης 

Ποιες επιχειρήσεις ασφαλίζονται

. Σκεφτείτε 
αφαιρετικά 

Σύνολο 
Πωλήσεων

- Μετρητά
- ∆ηµόσιο
- Ιδιώτες
- Θυγατρικές
- Leasing
- Off shore
- -----------------
- Πιθανός 

ασφαλίσιµος 
Κύκλος 
Εργασιών ???

∆ηµιουργήστε ένα δικό σας βοηθητικό έντυπο για οδηγό



• Εξασφάλιση των 
Απαιτήσεων που είναι 
Σηµαντικό Μέγεθος του 
Ενεργητικού

• Εξασφάλιση ταµιακών 
ροών 

• Εκχώρηση των 
Απαιτήσεων στην 
Τράπεζα η Εταιρεία 
Factoring

• Αύξηση της Πίστωσης 
από τους 
Προµηθευτές σας

• Αποζηµίωση    των 
Απαιτήσεων

• ∆ιεκδίκηση της 
Απαίτησης

• Κάλυψη Νοµικών 
Εξόδων

• Αναπτυχθείτε 
Εξασφαλισµένα σε 
Νέους & Παλιούς 
Αγοραστές 

• Ευελιξία στην Πώληση 
µε Παροχή Πίστωσης

• Αµεσότητα στην 
Εκτέλεση

Ανάπτυξη 
Πωλήσεων

Εξασφάλιση  
της Είσπραξης 

Θωράκιση του 
Ενεργητικού  Χρηµατοδότηση

Ανάπτυξη µε Χρήση Ασφάλειας Πιστώσεων 



Αύξηση 

Κερδών

Αύξηση 
Πωλήσεων

Παραχώρηση 
Ελεγχόµενης 

Πίστωσης 

Εξασφάλιση των Ταµειακών 
Ροών

Ουσιαστική βοήθεια στο τµήµα 
Credit Control -∆ιαχείριση 

επισφαλειών

Εκχώρηση των απαιτήσεων σε Τράπεζα η 
Εταιρεία Factoring

Ανάπτυξη µε Ασφάλεια Πιστώσεων

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα – Αύξηση 
της ∆υναµικής των Πωλήσεων

Αποζηµίωση & ∆ιεκδίκηση µε 
κάλυψη των Νοµικών Εξόδων

Θωράκιση του Ενεργητικού

ΟΝ LINE Σύστηµα 
Εξυπηρέτησης

Έλεγχος φερεγγυότητας των 
Αγοραστών

Αύξηση 
Χρηµατοδότησης



Προστατεύουµε την επιχείρηση από τις επισφάλειες,
προλαµβάνοντας τον κίνδυνο µε αποτελεσµατικές µεθόδους, ενώ

αξιοποιούνται καλύτερα οι ενέργειες της ∆ιεύθυνσης Πωλήσεων

Απαλλάσσουµε την επιχείρηση από το βάρος της διαχείρισης και το

κόστος της διεκδίκησης των απαιτήσεων και µεγιστοποιούµε τη

δυνατότητα επανείσπραξης, διαθέτοντας διεθνώς αναγνωρισµένη

τεχνογνωσία στη διεκδίκηση των εµπορικών απαιτήσεων

Ενισχύουµε τη ρευστότητα και την αξιοπιστία της επιχείρησης σε

περίπτωση επισφάλειας, αποζηµιώνοντάς την σε σύντοµο και

προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα

Συµµετέχουµε στην καλύτερη οργάνωση του τµήµατος πιστωτικού

έλεγχου της επιχείρησης

Προσφέρουµε τη δυνατότητα επέκτασης των πωλήσεων σε υγιές

πελατολόγιο, µε βάση αξιόπιστες και πάντα ενηµερωµένες εµπορικές

πληροφορίες

Γιατί να συνεργαστεί µία επιχείρηση µε την
Euler Hermes Hellas

Σηµαντικά Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα για τις 
Ασφαλισµένες Επιχειρήσεις



Προσφέρουµε τη δυνατότητα αξιοποίησης της Σύµβασης σαν

πρόσθετη κάλυψη στην περίπτωση χρηµατοδότησης, µε την απλή και

ανέξοδη εκχώρησή της σε κάποιο κατάστηµα Τράπεζας, εταιρείας

Factoring, ή άλλου χρηµατοπιστωτικού οργανισµού

∆ιασφαλίζουµε την πιστοδοτική πολιτική και βελτιώνουµε την εικόνα

των οικονοµικών µεγεθών της επιχείρησης κατά τη διαδικασία

εισαγωγής της στη Χρηµατιστηριακή αγορά

Μοιραζόµαστε τη βαθιά γνώση των µηχανισµών της αγοράς και του

επιχειρηµατικού κινδύνου σε όλο τον κόσµο

Προσφέρουµε λύσεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες κάθε

επιχείρησης

∆ιαθέτουµε τεχνολογική υποδοµή που µπορεί να διαχειριστεί το

µεγάλο όγκο των πληροφοριών

Γιατί να συνεργαστεί µία επιχείρηση µε την
Euler Hermes Hellas

Σηµαντικά Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα για τις 
Ασφαλισµένες Επιχειρήσεις



Επικοινωνία µε την Euler Hermes Hellas 

Αθήνα : Λαοδικείας 16 & Νυµφαίου 1-3, 115 28

∆ιευθυντής Πωλήσεων : 

Γιώργος Βερούσης,  τηλ : 210 69000 69 – 6944 396486

e-mail george.veroussis@eulerhermes.com



Euler Hermes Hellas

Προετοιµαζόµαστε για ένα 
καλύτερο αύριο


