Atradius i samarbete med Berazy Faktura presenterar stolt

Faktura
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DET SÄKRASTE OCH BILLIGASTE
FAKTURAALTERNATIVET PÅ MARKNADEN!
Behöver ni köpa en Factoringtjänst när ni är i behov av att få
betalt och outsourca hela kundreskontran med kravrutiner?
Genom Berazys system för alla typer av fakturering (t ex affärssystem, kassasystem, e-handel
eller m-handel) kan en faktura ställas ut med automatisk kredit och limitkontroll som
kreditförsäkras genom Atradius. Detta sparar tid och pengar!
Allt sker genom ett avtal för tjänsten och ett gränssnitt eller API. Inga konstigheter!
Priser från: 			
0,40% på fakturans belopp plus 60 kr
				Likvid betalas ut när slutkund erlagt likvid eller vid icke betalning.
Villkor, priser & avtal:
Produktblad: 		

niclas@berazy.se
berazy.se/tjanster/fakturaflex

Om Atradius

Om Berazy

En kundkreditförsäkring från Atradius är ett enkelt,
kostnadseffektivt och flexibelt sätt att försäkra sig om att få
betalt för de varor och tjänster som man levererar.

Berazy Faktura erbjuder en enkel, effektiv och säker
fakturahantering som passar lika bra i affärssystem, för
handel över internet, mobilen som i butik.

Atradius försäkringsmoduler är utformade för att passa olika
typer av företag, vare sig ni agerar på hemmamarknaden,
bedriver exporthandel eller både och. Kreditförsäkringen är
ett grundläggande ekonomiskt skydd, en sund investering
som kan öka lönsamheten och ge kraft att växa.

Genom våra factoringtjänster får ni snabbt in era pengar.
Vår FakturaFlex-tjänst gör det möjligt att förbättra
likviditeten och med vår fakturaservice kan du vara säker
på att alltid ha full kontroll - då vi tar hand om allt ifrån
utskick och inbetalning till kreditkontroller och eventuella
betalningspåminnelser.

Atradius är ett av världens största Kreditförsäkringsbolag
baserat i Amsterdam, Nederländerna.

Behöver ni en factoringtjänst hjälper vi gärna till!

Atradius Credit Insurance N.V.
Rådmansgatan 69, 113 86 Stockholm
08-566 221 00

Berazy AB (publ)
Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg
031-7880988 | 08-533 883 00

