Praha, 7. listopadu 2017

Díky chytré aplikaci je snadné mít přehled o platebním
chování a riziku insolvence po celém světě
Společnost Euler Hermes představila novou online aplikaci s názvem Mind Your
Receivables. Jedná se o první aplikaci svého druhu, která umožňuje uživatelům získat
jedinečný přehled o platebním chování a riziku insolvence v různých zemích,
v různých podnikatelských sektorech a v různých časových obdobích.
Tento užitečný nástroj pomáhá analyzovat klíčové platební a insolvenční ukazatele. Nabízí
dynamické grafy prezentující např. index insolvence, průměrnou délku doby splatnosti,
průměrnou výši dlužných (nesplacených) částek nebo částek po splatnosti. Uživatelům tak
zajišťuje obrovskou úsporu času a snižuje rizika jejich obchodování v celosvětovém
měřítku.
Důmyslná aplikace Mind Your Receivables umožňuje:
• filtrovat dostupná data podle potřeby napříč podnikatelskými sektory, kontinenty
a časovými obdobími
• Zvolit si specifické údaje a grafy podle svých požadavků o celosvětovém platebním
chování
• Získat přístup k aktuálním a komplexním informacím společnosti Euler Hermes
vycházejících z milionu zpracovaných dat
• Zjistit, jak se liší platební podmínky v jednotlivých zemích
• Stáhnout si datové tabulky a analýzy podle nastavených kritérií
Společnost Euler Hermes disponuje dostatkem aktuálních a relevantních informací v rámci
mnoha podnikatelských sektorů v různých zemích světa. Díky přehledným grafům a
analýzám založeným na této prvotřídní informační bázi získají uživatelé aplikace během
pár vteřin jedinečný přehled o platební situaci na tuzemském i zahraničním trhu a mohou
také snadno porovnat platební podmínky svých zahraničních konkurentů. Právě tato
globální srovnání mohou pomoci v obchodním rozhodováním společnostem či investorům z
celého světa.
Vyhledávat potřebné informace mohou uživatelé aplikace podle čtyř hlavních předvolených
paramentrů:
Průměrná délka doby splatnosti
Grafy prezentují aktuální informace o průměrné délce doby splatnosti a procentu
společností, kterým bylo zaplaceno po lhůtě 90 dní (podle regionu, zemí a ekonomického
odvětví).

EULER HERMES SA, organizační složka (dříve Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s.) byla
založena v roce 1997 jako první specializovaná soukromá úvěrová pojišťovna v České republice.
Společnost je součástí skupin Euler Hermes a Allianz.

Průměrná výše částek po splatnosti
Přehled zemí podle průměrné výše částek po splatnosti, počtu případů a průměrné výše
těchto částek – možnost vyhledat i podle různých podnikatelských sektorů v jednotlivých
zemích.

Průměrná výše nesplacených částek
Přehled zemí podle průměrné výše nesplacených částek, počtu případů a průměrné výše
těchto částek – možnost vyhledat i podle různých podnikatelských sektorů v jednotlivých
zemích.

EULER HERMES SA, organizační složka (dříve Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s.) byla
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Index insolvencí
Přehled o indexu insolvencí v regionech a vývoji v jednotlivých zemích v různých časových
obdobích. Vyhledat lze také informace o počtu insolvencí v rámci jednotlivých
podnikatelských sektorech.

Uživatelsky přívětivá online aplikace Mind Your Receivables je zdarma dostupná
v angličtině pod odkazem: https://mindyourreceivables.eulerhermes.com.
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O společnosti Euler Hermes
Euler Hermes je světovým lídrem v pojištění pohledávek s více než 52 000 klienty a
zastoupením ve více než 50 zemích. Společnost je členem skupiny Allianz.
Specializuje se na pojištění komerčních rizik krátkodobých dodavatelských úvěrů
proti neplacení ze strany odběratele. V České republice působí již 20 let.
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