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Startup inom insurtech utmanar nordiska försäkringsbolag 
 
STOCKHOLM – 5 mars 2018 Idag lanseras Credable – ett nytt digitalt försäkringsföretag 
som utmanar den nordiska försäkringsmarknaden genom att revolutionera sättet små och 
medelstora företag kan skydda sig från osäkra kundfordringar.  
 
Genom att kombinera den senaste teknologin med den etablerade expertisen från Euler 
Hermes, världens största företag för kreditförsäkringar för företag, adresserar Credable 
problemen med sena och obetalade fakturor på ett enkelt och innovativt sätt. Credable 
revolutionerar branschen dels genom att erbjuda en omedelbar kreditbedömning av en 
potentiell affärspartner och dels genom att erbjuda kreditförsäkring på endast ett par 
sekunder – vilket man är först i världen med inom kreditförsäkringar för företag.  
 
Den rådande trenden av sena betalningar och obetalda fakturor i Norden har inte blivit 
bättre, varken i den analoga eller den digitala världen. I takt med att den skandinaviska 
ekonomin har växt på senare år så har även förlängda kredittider och uppskjutna 
betalningar gjort det. Under 2016 genomfördes 56% av den svenska försäljningen på kredit, 
och hela 69% av den danska. Forskning visar att sena betalningar håller tillbaka 
verksamheter, försenar eller förhindrar investeringar och i vissa fall även skapar 
betalningssvårigheter. I värsta fall riskerar företag att bli insolventa eftersom deras kunder 
är sena eller helt enkelt inte betalar. 64% av svenska företag har berörts negativt av 
försenade betalningar, vilket är en uppgång med 12% från föregående år*.  
 
"Företag i Sverige fortsätter att sälja på kredit och därmed riskera sina kassaflöden när de 
får betalt sent. Hittills har små och medelstora företag haft begränsade möjligheter att 
hantera sena betalningar, eller ännu värre – betalningssvårigheter hos sina kunder. 
Factoring tenderar att vara dyrt, långsamt och selektivt; att ta lån från banken är kanske 
inte möjligt och andra alternativa finansieringar som befinner sig i gråzonen är för 
riskabla. Det vill vi förändra”, säger Richard Garnier, VD för Credable. 
 
Credable har gått från koncept till en fullt fungerande digital plattform på mindre än 12 
månader, vilket har överträffat alla förväntningar hittills. Bolaget har genomfört en BETA-
fas med potentiella affärspartners och kunder sedan september 2017 och har redan över 
100 registrerade små och medelstora företag som användare. Credable planerar även att 
växa geografiskt, från Sverige till andra nordiska länder, under de kommande månaderna. 
 
Om Credable. Video link: https://vimeo.com/240642165 
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* Källa: https://www.intrum.com/en/about-us/newsroom/pressure-building-for-swedish-solution-
to-late-payments-issue/ 
SCB: http://www.scb.se/publication/30162 
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Om Credable 
Credable, den smarta plattformen för fakturaförsäkringar, är en digital start up som 
lanserats av Euler Hermes Nordics. Skapat för att lösa de dubbla affärsutmaningarna för 
sena betalningar och obetalda fakturor, som särskilt påverkar små och medelstora företag, 
så erbjuder Credable en kostnadsfri och effektiv kreditkontroll och fakturaförsäkring på ett 
ögonblick. Utrustat av Euler Hermes omfattande globala riskkompetens hjälper Credable 
företagen att lära känna sina kunder innan de handlar och säkrar varje affär de gör när 
behovet uppstår. 
 
Kontakta oss på hello@credable.se eller besök oss på www.credable.se 
 
Om Euler Hermes 
Euler Hermes är en världsledande aktör inom kreditförsäkringar och en erkänd specialist 
inom kundkrediter, inkasso och garantier. Med över 100 års erfarenhet erbjuder företaget 
B2B-kunder finansiella tjänster för att stötta dem i sin hantering av kundfordringar. Deras 
egna informationsnätverk kartlägger och analyserar dagliga förändringar i 
betalningsförmåga hos små, medelstora och internationella företag, aktiva i 
marknader som tillsammans står för 92 % av den globala BNP.  
Euler Hermes har 6.050 medarbetare i 52 länder världen över och huvudkontoret är 
beläget i Paris. Företaget är ett dotterbolag till Allianz som är noterat på Euronext Paris 
(ELE.PA) och rankat AA av Standard & Poor’s. Bolaget uppvisade en konsoliderad 
omsättning på 2,6 miljarder euro under 2017 och värdet av försäkrade 
affärstransaktioner uppgick till 894 miljarder euro samma år. 
 
För mer information, besök: www.eulerhermes.se. LinkedIn eller Twitter. 
 
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. 
 

	


