
 
 

Η «ATRADIUS» ΘΑ ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ ΣΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΣΗ ΣΟ ΕΒΕΥ 
 
 

Η παξνπζίαζε ηωλ πξνϊόληωλ ηεο εηαηξείαο «Atradius» (managing risk - enabling 
trade) είλαη ην ζέκα ηεο εθδήιωζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Τεηάξηε 29 Ιαλνπαξίνπ 
ζηηο 7 ην απόγεπκα κε ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Επηκειεηεξίνπ Χαλίωλ ζε αίζνπζα ηνπ θνξέα.  
Τα πξνϊόληα ηεο Atradius αθνξνύλ ηελ αζθάιηζε ηεο επί πηζηώζεη πώιεζεο πξνϊόληωλ θαη 
ππεξεζηώλ, ελώ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθδήιωζεο ζα γίλεη αλαθνξά θαη ζηηο δηεζλείο θαη 
εγρώξηεο ηάζεηο ηεο αγνξάο.  
Χαξαθηεξηζηηθά ε εηαηξεία αλαθέξεη κεηαμύ άιιωλ ζην θπιιάδην ηεο :  
«Ποιον κίνδςνο καλύπηει η Αζθάλιζη Πιζηώζεων;  
Τνλ θίλδπλν κε πιεξωκήο ηωλ απαηηήζεώλ ζαο από νθεηιέηεο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζαηε 
βξαρππξόζεζκεο πηζηώζεηο, κεηά από πώιεζε εκπνξεπκάηωλ ή παξνρή ππεξεζηώλ, 
εμαηηίαο αθεξεγγπόηεηαο (πηώρεπζε – θαζπζηέξεζε πιεξωκήο) 
Ποιοςρ οθειλέηερ καλύπηει η αζθάλιζη αςηή;  
Όινπο ηνπο νθεηιέηεο ζαο, είηε ζηελ Ειιάδα είηε ζην Εμωηεξηθό.  
Τπάπσοςν οθειλέηερ πος εξαιπούνηαι ηηρ αζθάλιζηρ;  
Από ηελ αζθάιηζε εμαηξνύληαη νη επηρεηξήζεηο, ηωλ εηαηξεηώλ θαη ηωλ θνξέωλ ηνπ 
Δεκνζίνπ πνπ ππάγνληαη ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα θαη ηωλ ηδηωηώλ (ιηαληθή πώιεζε) 
Πωρ λειηοςπγεί η Αζθάλιζη Πιζηώζεων;  
Οη νθεηιέηεο ρωξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο:  
Μη καηονομαζόμενοι οθειλέηερ, κε όξην πίζηωζεο κεγαιύηεξν από ην πξνθαζνξηζκέλν 
ζην Αζθαιηζηήξην Σπκβόιαην, πνζό. Η θαηεγνξία απηή ηωλ νθεηιεηώλ αζθαιίδεηαη 
απηόκαηα θαη ρωξίο ηε γλωζηνπνίεζή ηνπο ζε εκάο, αξθεί λα κελ έρνπλ δπζκελή 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία κε βάζε ην ιεθζέλ, από εζάο, δειηίν νηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ.  
Καηονομαζόμενοι οθειλέηερ, κε όξην πίζηωζεο κεγαιύηεξν από ην πξνθαζνξηζκέλν ζην 
Αζθαιηζηήξην Σπκβόιαην πνζό. Τν πηζηωηηθό όξην θαζνξίδεηαη εηδηθά γηα θάζε έλαλ 
νθεηιέηε θαη εμαξηάηαη από ηηο εκπνξηθέο αλάγθεο ζαο θαη από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ζπγθεληξώλνπκε θαη αμηνινγνύκε γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηε θεξεγγπόηεηά ηνπ. 
Η Μέγηζηε Πεξίνδνο Πίζηωζεο θαζνξίδεηαη ζηνπο Εηδηθνύο Όξνπο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ 
Σπκβνιαίνπ, είλαη θνηλή γηα όινπο ηνπ νθεηιέηεο θαη ν θαζνξηζκόο ηεο δηάξθεηάο ηεο 
εμαξηάηαη από ηηο αλάγθεο ηεο πηζηωηηθήο θαη ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ζαο. Η Μέγηζηε 
Πεξίνδνο Πίζηωζεο είλαη δπλαηόλ λα παξαηαζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Μέγηζηεο Πεξηόδνπ 
Παξάηαζεο, ρωξίο λα απαηηείηαη ε ελεκέξωζε ή έγθξηζε ηεο Atradius.  
Σι κάνεηε ζε πεπίπηωζη ανείζππακηηρ απαίηηζηρ; 
 Όηαλ κηα απαίηεζε δελ εμνθιεζεί θαηά ην ιεμηπξόζεζκό ηεο, έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο ηελ 
πεξίνδν παξάηαζεο γηα λα πξνζπαζήζεηε λα εηζπξάμεηε (είζηζηαη ε πεξίνδνο παξάηαζεο λα 
είλαη 30 εκέξεο).  
Μεηά ην πέξαο ηεο πεξηόδνπ παξάηαζεο θαη κέζα ζηηο επόκελεο 30 εκέξεο (πεξίνδνο 
ράξηηνο), νθείιεηε λα καο ππνβάιιεηαη Δήιωζε Με Πιεξωκήο θαη λα καο πξνζθνκίζεηε όια 
ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ώζηε λα αλαιάβνπκε ηε δηεθδίθεζε ηεο απαίηεζεο».  
 
 


