
Кредитен мениджмънт чек-лист
Нашият чек-лист за кредитен мениджмънт Ви дава незабавна представа за потенциалните рискови зони за
 Вашия бизнес. Периодичното преглеждане на списъка по-долу може да Ви помогне да идентифицирате 
потенциалните пропуски в процесите за управление на кредитните лимити и да си гарантирате, че 
управлявате риска по най-адекватения начин.

стабилност на всички мои клиенти..

Разполагам с актуална информация и познавам финансовата стабилност на ключовите партньори на моите клиенти.

В нашите договори и споразумения за условията за продажба ясно се посочват условията за 
плащане и те са съобразени с параметрите за плащане във фактурите ни.

Нашите договори информират клиентите ни, че използваме кредитен застраховател, за да 
проверяваме и наблюдаваме кредитоспособността на нашите купувачи. 

Нашите договори ясно определят какви действия ще предприемем за събиране на вземания, ако 
клиентите не платят навреме, и какви такси ще бъдат начислени на клиентите за евентуално събиране 
на вземания.

Когато търгуваме с клиенти, използваме обезпечения (поръчителство, запис на заповед, банкова 
гаранция и т.н.) и се позоваваме на тях в нашите условия за продажба.

Осъзнавам, че 80% от продажбите ми идват само от 20% от клиентите ми, така че съм въвел 
методи за управление на този риск от концентрация.

Знаем колко клиенти са просрочили задълженията си с 30 или повече дни и разполагаме с надежден 
процес за управление на просрочените длъжници.

Нашата компания разполага със специален кредитен мениджър или екип за управление на кредитните лимити.

Нашата компания има сключена застрахователна полица за застраховане на търговските вземания.

Ако искате да научите как Атрадиус може да Ви помогне да 
управлявате по-добре Вашия търговски кредитен риск или да 
научите повече за нашите полици, моля, посетете ни на Atradius.bg 
или ни се обадете на 02 494 2301 или 02 494 2303.

Имам актуален списък на управителите на дружествата, с които търгувам.

Разполагам с актуални кредитни доклади, търговски референции и познавам финансовата 

https://atradius.com.au/
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