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Asuransi Kredit Perdagangan
Perlindungan dari Piutang Buruk, Mendukung Manajemen Kredit untuk Pertumbuhan Bisnis Anda

Apa Itu Trade Credit Insurance (TCI)?
Asuransi Kredit memberikan proteksi untuk usaha Anda 

dari gagal bayar atas utang komersil. Ini akan       

memastikan bahwa faktur tagihan akan dibayar dan 

memungkinkan Anda untuk mengelola risiko komersial 

dan politik dalam perdagangan.

Mengamankan arus dana dari 

dampak debtor buruk

Melindungi Anda dari gagal bayar 

dan kepailitan pelanggan Anda

Jumlah yang tertunggak akan di 

bayar oleh klaim asuransi 

Siapa yang Memerlukan TCI?
Setiap perusahaan yang saat ini menjual atau memiliki 

         potensi untuk menjual produk / jasa kepada 
perusahaan lain dengan metode pembayaran secara 

Akun Terbuka / Kredit, atau berencana jualan ke 

pangsa pasar baru, atau sedang mencari pembiayaan 

dari bank.

Perlindungan dari Gagal Bayar

dan Kerugian Besar

Menawarkan kredit dapat       

membantu Anda memenangkan 

bisnis dari pesaing Anda 

Wawasan lebih jelas tentang 

pelanggan & prospek 

Lebih baik dalam memilih klien 

dan secara efisien memproses 

pesanan baru 

Ekspansi Penjualan

Kelola piutang dagang Anda 

dengan lebih baik 

Pertahankan profitabilitas, 

minimalkan biaya admin dan 

biaya penagihan

Membebaskan modal yang 

dialokasikan untuk cadangan 

utang buruk 

Pengurangan Cadangan

Hutang Buruk 

Meningkatkan peluang  

mendapatkan pembiayaan bank 

Piutang usaha merupakan salah 

satu aset yang paling likuid dan 

aman, selain kas 

Kualitas piutang meningkat 

dengan asuransi kredit. 

Persyaratan Pembiayaan 

Manfaat dari Asuransi Kredit Perdagangan



Asuransi Kredit Perdagangan

Cara Asuransi Kredit Perdagangan Bekerja

Bagaimana cara kerjanya ?

1. Anda sebagai pemasok, saat ini menjual / ingin menjual kepada pelanggan Anda secara kredit.

2. Anda mengambil polis asuransi kredit perdagangan dengan Sompo.

3. Kami memeriksa stabilitas keuangan dan kemampuan pelanggan untuk membayar barang / jasa yang diterima. 
Kami terus memantau risiko Anda selama periode polis.

4. Setelah memeriksa pelanggan Anda, kami akan mengkonfirmasi jumlah kredit yang dapat di jamin.

5. Anda kemudian dapat menjual kepada pelanggan dengan cara kredit, dengan pengetahuan bahwa jika pelanggan 
Anda tidak dapat membayar Anda, kami akan membayar sebagai gantinya. Kami juga dapat membantu Anda 

untuk menagih utang yang belum dibayar. 

Mengurangi Seluruh Biaya Risiko (TCOR)

Reduces Total Cost of Risk

Mudah. Cepat. Solusi Sesuai Kebutuhan Anda
Jika Anda mempertimbangkan Asuransi Kredit Perdagangan dan ingin bermitra dengan Sompo dan Anda 

ingin keterangan lebih lanjut mengenai hal ini meliputi apa saja, Anda hanya perlu mengisi formulir singkat untuk 

memberikan gambaran tentang bisnis Anda, dan kami akan memberikan indikasi dari biaya premi, manfaat dan 

struktur solusi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan Anda. Biaya ini didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk 

berapa banyak penjualan kredit yang Anda harapkan akan tercapai yang akan diasuransikan, pengalaman Anda 

tentang piutang macet di masa lalu, sektor perdagangan dan pelanggan Anda, dan kepada negara mana saja 

yang Anda lakukan penjualan dengan cara kredit.

Untuk keterangan lebih lanjut hub:

Rudy Purnomo

B. Econ (Mgt), MBA (Mkt)

Kontak Lansung : + 6221 250 0890 ext 1654 
Telepon Seluler : +62(0)82114880911
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Perusahaan Anda

Pertanggungan

Pemasok dan Kreditor

Pemantau Resiko Penagihan Utang

Pelanggan

Pembeli

Debitur

Asuransi Kredit Kredit Perdagangan

Email:  rudy.purnomo@sompo.co.id 

Kunjungi kami di : www.sompo.co.id


