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Tryg Forsikring A/S

• Perustettu Kööpenhaminassa v. 1728

• Pohjoismaiden toiseksi suurin vakuutusyhtiö

• Noin 3.600 työntekijää

• Yli 100.000 yritysasiakasta

• Noteerattu Kööpenhaminan pörssissä

• Liikevaihto ja tulos ennen veroja 2017: 2.408 MEUR / 434 MEUR 

• Moody’s rating (A1)

• Suomen sivuliike käyttää aputoiminimeä Tryg Garanti

• Suomessa luotto- ja takausvakuutuksia
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Map as watermark, Nordic

To copy this slide to 

Copy / Paste this slide 
and then click on the 
small icon below the 

slide preview, displayed  
in the slide preview 

Click once on 

for red bullet 

and click uptill three 
times for more 

To get previous 
design back, click on 

Luottovakuutus

Riskienhallinta

Luottovakuutus turvaa myyntisaatavat 

asiakkaan maksukyvyttömyyden tai –

haluttomuuden osalta. 

Myynti

Hae luottolimiitti tarjousvaiheessa ja voit 

myöntää asiakkaallesi maksuaikaa ilman 

ennakkomaksua.

Rahoitus

Luottovakuutus helpottaa omaa rahoituksen 

saatavuutta ja voit toimia rahoittajana myös 

asiakkaallesi.
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Luottovakuutus

Palveluun sisältyy:

• Luottopäätökset

• Asiakkaiden seuranta

• Perintä Suomessa ja ulkomailla

• Korvaus myyntisaamisista



6 november 20186

Map as watermark, Nordic

To copy this slide to 

Copy / Paste this slide 
and then click on the 
small icon below the 

slide preview, displayed  
in the slide preview 

Click once on 

for red bullet 

and click uptill three 
times for more 

To get previous 
design back, click on 

Miten luottovakuutus toimii?

1. Arvioi vakuutettava liikevaihto

• Vakuutusmaksu promilleja 

liikevaihdosta

• B2B myyntiä

• Ei julkisia ostajia

• Luottotappioiden määrä / vuosi

• Maksuehdot

• Kotimaa / vienti (maat)

• Vakuutus räätälöidään oman 

luottopolitiikan mukaisesti
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Miten luottovakuutus toimii?

2. Hae asiakkaillesi vakuutuslimiitit

• www.tryggaranti.fi

• Ilmoita asiakkaillesi tarvittavien 

luottolimiittien määrät ja lähetä 

hakemukset meille

• Me arvioimme asiakkaittesi 

luottokelpoisuuden ja lähetämme 

vahvistukset sähköpostitse

• Myönnetty limiitti on toistaiseksi 

voimassa. Me seuraamme asiakkaitasi 

ja ilmoitamme muutoksista 

sähköpostitse

http://www.tryggaranti.fi/
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Miten luottovakuutus toimii?

3. Myy turvallisesti, vakuutus korvaa tappiot

• Limiittiin sisältyvä myynti on vakuutettu, limiitin ylittävä

myynti omalla riskillä

• Mikäli asiakas ei maksa, muistuta avoimesta saatavasta ja 

ilmoita meille viimeistään 60 pv kuluttua eräpäivästä

• Korvaus 90 %, 14 pv kuluttua kun kyseessä 

maksukyvyttömyys (konkurssi / saneeraus)

• Korvaus 90 %, 60 pv kuluttua kun kyseessä 

maksuhaluttomuus
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Tomi Tupola
Account Manager
Puh: +358 50 336 5125
Email: tomi.tupola@tryggaranti.fi
Kotisivut: www.tryggaranti.fi
https://fi.linkedin.com/in/tomitupola


