
 Vägen till säkrare affärer
 

 Monitor Netto



Monitor Netto är det mindre företagets anpassade 
försäkringslösning som innebär:
• Löpande övervakning av dina företagkunders 

betalningsförmåga
• Personlig kreditrådgivning för långsiktiga och lönsamma 

kundrelationer
• Inkasso
• Säkerställd betalning! Får din kund problem med att 

betala fakturan betalar Moderna Garanti 
• Ökad kreditvärdighet hos banken

Enkelt och bekvämt
Monitor Netto erbjuds företag med en omsättning upp 
till MSEK 50. Villkor och upplägg är lättillgängliga och 
överblickbara vilket gör det enkelt och snabbt att komma 
igång. Utsedd kontaktperson på Moderna Garanti håller er 
kontinuerligt uppdaterade på aktuell kundinformation i syfte 
att understödja och skapa de bästa förutsättningarna för 
långsiktiga och lönsamma affärer.

Om kunden inte betalar
Inträffar en konkurs eller att din kund på annat sätt inte kan 
infria sina löften om betalning, betalar Moderna Garanti 90% 
av er utestående fordran.

Minska administration och osäkerhet kring den löpande hanteringen av kundfordringar. 

Monitor Netto är ett enkelt och flexibelt alternativ som gör det möjligt för ditt företag att 

fokusera på försäljning och mer lönsamma kundrelationer.

Bonus 40%
Då Monitor Netto väsentligt förbättrar ert företags möjlighet 
att bedriva säkra och lönsamma affärer, utgår en bonus om 
40% av årlig försäkringspremie om skador uteblir.  

Ett gott samarbete ska premieras!

Välj skadeersättningsnivå
Du väljer själv den maximala ersättningsnivå som bäst 
motsvarar ert behov med utgångspunkt ifrån affärsvolym 
och årsomsättning. 

Enkla steg att bli kund
1. Utgå från din årsomsättning och välj maximal 

ersättningsnivå*

2. Skicka in ifylld beställningsblankett

3. Moderna återkopplar på efterfrågade kreditlimiter

4. Accept, genomgång och uppstart!

Redan garantikund? 
Med vårt kombinationserbjudande Moderna DUO kan du 
komplettera med en kreditförsäkring och få reducerad 
garantipremie. 

Kontakta oss för mer information eller läs mer på 
modernagaranti.se

Monitor Netto

Välj din maximala ersättning per år

Årspremie med skadorÅrsomsättning Årspremie utan skadorMaximal ersättning per år

44 000 kr 

55 000 kr 

66 000 kr 

77 000 kr 

88 000 kr 

99 000 kr 

110 000 kr

1 100 000 kr 

1 375 000 kr

1 650 000 kr

1 925 000 kr

2 200 000 kr

2 475 000 kr

2 750 000 kr

26 400 kr 

33 000 kr 

39 600 kr 

46 200 kr 

52 800 kr 

59 400 kr 

66 000 kr

>20 000 000 kr 

>25 000 000 kr 

>30 000 000 kr 

>35 000 000 kr 

>40 000 000 kr 

>45 000 000 kr 

>50 000 000 kr 

* Det går även att välja en större maximal ersättning än den som din årsomsättning är kopplad till. Dock inte det motsatta.

Tillkommer: avgift per kreditbedömd köpare (kund) per år SEK 100.



Orgnr/VAT Land Företag Valuta Sökt limit* Kredittid

Företagets namn

E-post Kontaktperson

Företag
Organisationsnummer

Bransch Telefon

Beställningsblankett

Kundförluster

År

Innevarande år

Antal kundförluster Kundförluster totalt, kr

Hantering av kundfordringar

Allmänna betalningsvillkor

Används idag? Kreditförsäkring FactoringJa Nej Nej

Om ja, vilket företag?

När sker påminnelse 1

När sker påminnelse 2

Överföring till inkasso:

Efter

Största förlusten

30 dagar 60 dagar 90 dagar Annat:

Föregående år

Befarade kundförluster, kr

Limitlista, de 6-9 viktigaste kunderna du vill försäkra

Ja

dagar, via:

Efter dagar, via:

dagar, via:Efter

* Sök limit som motsvarar den maximalt största utestående fordran som finns hos en kund under en betalningsperiod



Om Moderna Garanti

Moderna Garanti är en del av Moderna Försäkringar som 
ingår i försäkringskoncernen Tryg A/S som är noterat på 
Köpenhamnsbörsen. 

Moderna Garanti specialiserar sig på borgensförsäkring 
(garantier) och kreditförsäkring och har kontor i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland. Vi är cirka 50 anställda och 
är återförsäkrade hos några av världens ledande bolag. 

Vår rating hos Moody’s: A1 (2017-06)
Besök oss gärna på www.modernagaranti.se

Moderna Garanti – en del av Moderna Forsäkringar  |  Sveavägen 167  |  Box 7830  |  103 98 Stockholm

08-684 128 55 |  post@modernagaranti.se |  www.modernagaranti.se | Bolagsverket  |  Org.nr. 516403-8662

Filial till Tryg Forsikring A/S  |   Erhvervsstyrelsen  |  CVR-nr. 24260666  |  Klausdalsbrovej 601 | DK-2750 Ballerup

Gustaf Sandberg
Financial Client Advisor
+46 723 94 32 22
gustaf.sandberg@modernagaranti.se

Cesar Arias Rodriguez
Senior Underwriter
+46 708 24 43 50
cesar.arias@modernagaranti.se

Charlotte Jarnhäll
Client Services
+46 8-684 128 55
post@modernagaranti.se
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