Euler Hermes en KBC bundelen krachten
voor innovatieve financieringsoplossing




Unieke integratie van on-demand financiering en kredietverzekering
Optimaal en veilig cashflowbeheer voor kmo’s
Flexibele, real-time en volledig geïntegreerde oplossing voor bedrijven

BRUSSEL, 9 JUNI 2020 – KBC, een van de toonaangevende financiële groepen in Europa, en
Euler Hermes, wereldleider op het gebied van kredietverzekeringen, bundelen hun krachten om
kmo’s een innovatieve real-time financieringsoplossing te bieden. Via ‘On Demand Financing’
van KBC hebben bedrijven de mogelijkheid financiering te krijgen factuur per factuur,
rechtstreeks vanuit hun factureringssoftware.
‘On Demand Financing’ is een unieke integratie van real-time financiering en risicobeoordeling
via API. Het biedt bedrijven direct inzicht in de facturen die ze kunnen verkopen en tegen welke
kosten, waarbij de gebruikelijke omslachtige procedures worden vermeden. Dankzij een
maximale flexibiliteit kunnen bedrijven dankzij ‘On Demand Financing’ kiezen welke facturen ze
willen financieren en bieden ze een oplossing op maat om de liquiditeit te krijgen die ze nodig
hebben wanneer ze die nodig hebben.
Deze 100% digitale oplossing is volledig geïntegreerd in de factureringssoftware van de
bedrijven. De klant kiest zelf welke facturen hij financiert. KBC voert onmiddellijke
financieringscontroles uit en levert een prijsvoorstel op basis van de kredietwaardigheid van de
debiteur van de klant en de betalingsvoorwaarden van de factuur. Euler Hermes biedt KBC als
financier de nodige dekking door een kredietverzekering, en dit geval per geval via de Single
Invoice Cover API-suite. Dit alles gebeurt binnen enkele seconden in een naadloos klanttraject.
KBC On Demand Financing, gecombineerd met Single Invoice Cover van Euler Hermes, biedt
kmo’s een ‘best in class’-oplossing, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de nieuwste
technologieën. Het toont het innovatievermogen van beide organisaties in hun respectieve
domeinen van bank- en kredietverzekering, met als doel bedrijven een optimaal cashflowbeheer
te bieden en het vertrouwen om hun bedrijf op een veilige manier te laten groeien.
Ed Goos, CEO van Euler Hermes BeLux: "Kmo’s in Euorpa hebben volgens een studie van
Euler Hermes een tekort aan financiering van naar schatting 400 miljard euro. We zijn er trots
op dat we met KBC samenwerken aan deze innovatieve financieringsoplossing door middel van
onze expertise én onze op maat gemaakte verzekering Single Invoice Cover. We beoordelen
de kredietwaardigheid van meer dan 80 miljoen bedrijven wereldwijd en geven onze klanten de
zekerheid om betaald te worden en met vertrouwen zaken te doen. Dankzij de innovatieve
samenwerking tussen KBC en Euler Hermes bouwen we aan het digitale financiële ecosysteem
van morgen.”
Theo Speelmans, General Manager KBC Working Capital Solutions: "Bij KBC streven we
ernaar om de referentie te zijn in werkkapitaaloplossingen. We zijn dan ook erg blij dat we ons
KBC ‘On Demand Financing’-product op de markt kunnen brengen. Bedrijven krijgen nu
naadloos en eenvoudig toegang tot factuurfinanciering vanuit hun eigen software. Een realisatie
die het resultaat is van het omarmen van technologie en samenwerking. Met Euler Hermes
hebben we een sterke partner gevonden om mee samen te werken. Samen delen we dezelfde
visie op de toekomst en zijn we in staat om de krachtigste werkkapitaaloplossingen te lanceren".
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KBC is one of the leading financial groups in Europe. It is an omnichannel bancassurance group with a
geographical focus on Europe, catering mainly for retail clients, SMEs and local midcaps. The group holds
important and in many cases leading positions in its core markets of Belgium, Central and Eastern Europe
and Ireland. KBC Corporate Banking is the Belgian business segment of KBC Group, with a branch
network in Belgium, Western Europe, the US and Asia Pacific. Within Corporate Banking, all expertise on
working capital in Belgium has recently been combined. KBC is one of the largest companies in Belgium
and is listed on Euronext Brussels.
For more information, please visit: kbc.com

Euler Hermes is the global leader in trade credit insurance and a recognized specialist in the areas of
surety, collections, structured trade credit and political risk. Our proprietary intelligence network analyses
daily changes in corporate solvency representing 92% of global GDP. We give companies the confidence
to trade, and be paid. We compensate your company in the event of a bad debt, but more importantly, we
help you avoid bad debt in the first place. Whenever we provide trade credit insurance or other finance
solutions, our priority is predictive protection. But, when the unexpected arrives, our AA credit rating
means we have the resources, backed by Allianz to provide compensation to maintain your business.
Headquartered in Paris, Euler Hermes is present in 50+ countries with 5,800 employees. In 2019, our
consolidated turnover was €2.9 billion and insured global business transactions represented €950 billion
in exposure.
For more information, please visit: eulerhermes.be

We predict trade and credit risk today, so companies can have confidence in
tomorrow.

Cautionary note regarding forward-looking statements: The statements contained herein may include prospects, statements of
future expectations and other forward-looking statements that are based on management's current views and assumptions and
involve known and unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those
expressed or implied in such forward-looking statements. Such deviations may arise due to, without limitation, (i) changes of the
general economic conditions and competitive situation, particularly in the Allianz Group's core business and core markets, (ii)
performance of financial markets (particularly market volatility, liquidity and credit events), (iii) frequency and severity of insured loss
events, including from natural catastrophes, and the development of loss expenses, (iv) mortality and morbidity levels and trends,
(v) persistency levels, (vi) particularly in the banking business, the extent of credit defaults, (vii) interest rate levels, (viii) currency
exchange rates including the euro/US-dollar exchange rate, (ix) changes in laws and regulations, including tax regulations, (x) the
impact of acquisitions, including related integration issues, and reorganization measures, and (xi) general competitive factors, in
each case on a local, regional, national and/or global basis. Many of these factors may be more likely to occur, or more pronounced,
as a result of terrorist activities and their consequences.

