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Úvěrová pojišťovna Credendo slaví sté výročí. Společnost byla v roce 1921 založena 

belgickou vládou na podporu belgického mezinárodního obchodu, aby poskytovala 

záruky a pojištění. Od té doby se vyvinula v mezinárodní skupinu a její společnosti 

působí v 15 zemích Evropy.  

Komerční pojištění: Skupina Credendo  

Od roku 2004 nabízí Credendo řadu komerčních pojistných řešení. Se svou přítomností v 15 

zemích je nyní Credendo čtvrtou největší skupinou na evropském trhu. Generální ředitel 

skupiny, Dirk Terweduwe, vysvětluje: „Tato evropská dimenze je pro naši úspěšnou a 

ziskovou činnost zásadní. Získali jsme rozsáhlé odborné znalosti o vzdálených trzích. Jsme 

partnerem pro firmy, finanční instituce a pojišťovny po celém světě.“ 

Komerční pojistné produkty skupiny Credendo zahrnují: 

 Celoobratové úvěrové pojištění krátkodobých obchodních transakcí mezi obchodními 

partnery se splatností až 180 dní 

 Záruky, které musí společnosti poskytnout v rámci výběrových řízení nebo smluv a 

zákonných záruk 

 Speciální pojistné produkty jako excess of loss (krytí proti rozsáhlým škodám) nebo 

top-up (dodatečná kapacita k úvěrovému pojištění) 

 Zajištění v rámci velkých projektů nebo exportních aktivit jiných pojišťoven 

Credendo: Fakta a čísla 

Credendo má 550 zaměstnanců: 326 v Belgii, z nichž 200 pracuje v mateřské společnosti 

skupiny v Bruselu. 224 zaměstnanců pracuje v zahraničních pobočkách. 

Credendo - Export Credit Agency, mateřská společnost skupiny, každoročně zpracovává 2 

000 smluv (sjednává nové smlouvy i upravuje  stávající). 



Credendo kryje rizika spojená s mezinárodním obchodem ve výši 85 miliard EUR. 

V roce 2020 dosáhlo přijaté pojistné téměř 315 milionů EUR. 

Credendo pokračuje v rozšiřování své sítě v Evropě. Zástupce generálního ředitele skupiny, 

Nabil Jijakli, říká: „V roce 2020 jsme otevřeli kancelář v Irsku, zemi, která zažívá 

ekonomický růst a je strategickou základnou pro řadu mezinárodních společností, které samy 

potřebují pojištění a záruky.“  A dodává: „Pokud jde o naši londýnskou kancelář, která je 

historicky také naší první zahraniční kanceláří, obdrželi jsme povolení pokračovat v činnosti 

jako poskytovatel pojištění ve Velké Británii. Je to významný trh. V roce 2021 také otevřeme 

druhou kancelář v Nizozemsku.“ 

Následky pandemie covid-19 v roce 2021 

Rok 2021 bude pro společnosti složitý. Dirk Terweduwe vysvětluje: „Světová obchodní 

organizace očekává, že letos dojde k oživení mezinárodního obchodu, ale přesto ještě nějakou 

dobu potrvá, než se vrátíme na úroveň, kterou jsme zažívali před krizí. Dopad na reálnou 

ekonomiku navíc plně pocítíme až poté, co vlády po celém světě začnou rušit svá podpůrná 

opatření. Hodně bude záležet na tom, kdy a jak to udělají. Brexit, obchodní války a 

protekcionismus navíc na očekávání vrhají další stín.“  

Výhled pro světový obchod 

Navzdory krizi Credendo věří, že v nadcházejících letech bude hrát Evropa ve světovém 

obchodu větší roli. Převzetí prezidentského úřadu v USA Joem Bidenem pomůže obnovit 

transatlantické vztahy. Návrat Spojených států k pařížské dohodě o klimatu je hudbou pro uši 

Evropské unie, protože komise Ursuly von der Leyenové  učinila ze Zelené dohody a 

udržitelné obnovy absolutní prioritu. 

Nabil Jijakli dodává: „Evropa se vrací do popředí. Jsou zde příležitosti pro společnosti 

vyvíjející udržitelná řešení a inovativní technologie, které pomohou dosáhnout cílů v oblasti 

klimatu.“ Credendo však okamžitý obrat v zahraniční politice USA neočekává. „Geopolitické 

napětí s Čínou, které je ve skutečnosti bitvou o vedoucí postavení v mezinárodním obchodu, 

se snad zmírní, ale určitě nezmizí. Rovněž lze vidět, že se znovu ochlazují vztahy s Ruskem. 

Nový prezident posune lidská práva zpět do jádra své politiky, což by například mohlo 

ovlivnit vztahy s několika arabskými státy.“  
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