Cash Credit

Når du er kreditforsikringskunde i Tryg Garanti, har du nu
mulighed for at benytte dig af vores nye tilbud, Cash Credit.
Hvad er Cash Credit?

Pris

Cash Credit er en ny måde for virksomheder at finansiere sig
på.

Omniveta køber dine fakturaer til en fast kurs, der fastsættes på basis af den tilbageværende løbetid på den faktura, du
ønsker at sælge.

Når du har kreditforsikret dine debitorer hos Tryg Garanti,
kan du bruge dækningen som grundlag for likvid finansiering
ved at sælge fakturaer til en attraktiv kurs.
Vi udbyder den nye service i samarbejde med vores partner
Omniveta, der har ekspertise indenfor køb og salg af fakturaer.

Mine fordele
Cash Credit skaber værdi for dig og din virksomhed:
• Det er et billigt alternativ til fx en kassekredit i banken
• Du bestemmer selv, hvornår og hvilke fakturaer, du vil
sælge
• Du behøver ikke at overvåge betalingen af dine fakturaer,
udsende rykkere mv.
• Du har ingen selvrisiko på forsikringen, når fakturaen er
solgt

Hvordan kan jeg få adgang til Cash Credit?
Du skal være kunde i Tryg Garanti for at få adgang til Cash
Credit, da du kun kan benytte servicen i POMnet.
Rent praktisk skal du ansøge I POMnet om at få aktiveret
Cash Credit. Når Cash Credit er aktiveret, kan du med det
samme benytte dig af muligheden for at sælge dine
fakturaer.
Alt foregår online og du kan altid følge status i din mailboks i
POMnet.
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Du kan nemt og enkelt beregne er prisoverslag i POMnet,
så du ved, hvad du får for din faktura, inden du sender din
ansøgning.

Hvordan sælger jeg fakturaer?
• Du udvælger den eller de fakturaer, du ønsker at sælge og
sender en ansøgning til Omniveta via POMnet.
• Omniveta kontrollerer din faktura og POMnet opdateres
med det beregnede beløb til udbetaling
• Omniveta sender din fakturaer til din kunde for bekræftelse af fuld levering af din vare eller service
• Omniveta udbetaler beløbet til dig, når faktura og levering
er accepteret af din kunde.
• Du får automatisk en meddelelse, når beløbet er udbetalt,
typisk indenfor 24 timer.

Hvordan kommer jeg i gang?
Du kan allerede nu se i POMnet, om du har mulighed for at
ansøge om aktivering af Cash Credit.
Du kan også kontakte din kundechef for mere information.
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Et godt alternativ til finansiering

