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História spoločnosti Credendo je úzko spätá s dejinami
Belgicka. Všetko začalo v roku 1921, keď belgické ministerstvo hospodárstva zriadilo Delcredere Committee s cieľom
poistenia belgických exportných transakcií. Vtedy sa Belgicko
stalo len druhou krajinou (po Spojenom kráľovstve) s vlastnou
exportnou úverovou agentúrou.
Teraz, po 100 rokoch, je Credendo európskou skupinou úverových poisťovní pôsobiacou na celom kontinente. Ponúka
služby vo všetkých oblastiach poistenia pohľadávok a široké
portfólio produktov s poistením rizík na celom svete.
Máme dva dôvody, prečo je podľa nás príhodné osláviť tento
úžasný príbeh komiksom. Belgicko sa preslávilo ako kolíska
tohoto „deviateho umenia“ a tvorba priekopníckych autorov
stojacich za komixovými sériami, ako napríklad Tintin alebo
Spirou, je dodnes známa na celom svete. Komiksy sú navyše
pre stvárnenie príbehov dokonalým médiom, ktoré sa niekedy môže porovnávať aj s veľkými akčnými filmovými trhákmi.
Okrem obvyklého fungovania spoločnosti ponúkajúcej
poistenie pohľadávok je život v Credendo často okorenený
najrôznejšími historkami a drobnými, ale aj zásadnými príbehmi zo života. Ostrieľaným tvorcom komiksov sme dali za
úlohu vytvoriť príbeh, ktorý by ukázal, čo sa môže odohrávať
v zákulisí našej práce Credendo. Autori sa stretli so zamestnancami firmy Credendo a na základe ich zážitkov vytvorili
dej komiksu.
Príbeh je zámerne nadsadený – autorom sme dali tvorivú
slobodu, aby sa s našimi príbehmi, na ktorých sa komiks
zakladá, trochu kreatívne pohrali.
Pri tvorbe tohto komiksu nám išlo predovšetkým o to, aby vás
jeho čítanie bavilo. Dúfame, že vám prinesie rovnakú radosť,
akú nám priniesla jeho tvorba.
Na záver ešte staré dobré upozornenie: akákoľvek podobnosť so skutočnými osobami alebo udalosťami je čisto (alebo
takmer) náhodná.

Dirk Terweduwe
Generálny riaditeľ Credendo

Boulogne-sur-Mer,
nábrežie Gambetta.

Au!!!

Za to mi zaplatíš!!

Dávaj si pozor, kamoš!
Budeš ľutovať!

Aha! Pozri!
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Haló, pane!!

Do pr... ?!

Dávajte pozor!

...Šmýka sa tu!!

Ááááááááá

Pomoc!!

Vydržte!
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Tam je rebrík! Už ste skoro
pri ňom!

Ste v poriadku?

Vďaka, chlapci!

Divný chlap... Akoby sa zrazu
niekam strašne ponáhľal!

Váš kabát!

Niečo vypadlo z vrecka...
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Boulogne-sur-Mer, nasledujúci deň.
Sídlo spoločnosti Blue Heaven Energies Ltd.

Tie čísla sú katastrofálne.

Na zdravie! Ste prechladnutý,
pán Molaine?

Naša konkurencia prudko znižuje
ceny. V tých verejných súťažiach
nikdy nemôžeme dať porovnateľnú
ponuku.

Nebojím sa ani tak o svoje zdravie, ako o zdravie
Blue Heaven Energies. Sme na pokraji bankrotu.

A tá štúdia uskutočniteľnosti prestavby
prístavu v Luande, na ktorú som stavil,
nám prekĺzla medzi prstami.

Víťazní Harbour Dynamics z Hamburgu teraz majú
väčšiu šancu, že vyhrajú aj v druhej časti, a to
zákazku v hodnote 89 miliónov eur.

Skúsime to znova. Nemáme čo stratiť...
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Mám rád výzvy! Máte voľnú ruku,
Neuray!

Sídlo spoločnosti
Harbour Dynamics.

Nemecko, prístav v
Hamburgu.

Naše úsilie prinieslo
svoje ovocie.

Získali sme zásadnú výhodu v boji o
prvé miesto v druhej časti súťaže.

Prestavba prístavu v Luande bude tou najlepšou
vizitkou našej spoločnosti.
novou bránou do Afriky.

Takmer. Chýba nám obojživelné
rýpadlo.
Ale naša pobočka v Luande už jedno objednala
u Hoist Trade International v Antverpách.

Dohliadnite na to, aby ho mali včas.
Nebol by som rád, keby nás kvôli
tomu vylúčili.
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Nechváľte deň pred večerom,
Reiner. Spĺňame všetky podmienky
špecifikácie?

Blue Heaven Energies nepoznám. Ale mám obavy z Puerto
Ilimitado z Barcelony. Tí sú pre nás skutočnou
konkurenciou. Majú dobré referencie.

Barcelona.

Dnes platím ja.

¡La cuenta por favor!

Keď vyhráme druhú časť, budeme mať
želiezko v ohni pre tú tretiu, kde sa hrá o
rozpočet pol miliardy.

Zákazka storočia!

Všetky stroje uvedené vo
verejnej súťaži máme
k dispozícii.
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A naším hlavným tromfom sú
naše skúsenosti.

V akej oblasti Credendo
podniká?

Medzitým v Bruseli.

V exportných rizikách. Je to európska skupina
úverových poisťovní. Druhá najstaršia svojho druhu.
Pôvodne sa volala Ducroire a bola založená presne
pred sto rokmi.

Zajtra je môj prvý deň v práci. Musím
byť vo forme. Majte sa!

S tvojím právnym a ekonomickým
vzdelaním si určite mohol prehrabávať
pracovné ponuky vidlami. Prečo práve
Credendo?

Tak dobre. Ale len nealko.
Nič sa nesmie preháňať...

Nedáš si ešte jedno, Harold...?

V Credende sa dá kombinovať
analytická práca s prácou v
teréne.

Budeš musieť obnoviť svoj blog, aby
sme si mohli prečítať o tvojich nových
zážitkoch!

Platí!
Na zdravie!
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Brusel,
nasledujúci deň.

Sídlo tlačovej agentúry
Scoop SA.

Výročná správa.
Harbour Dynamics.

Pane! Komu mám dať tú
obálku?

Ty ich poznáš?
Sídlia v Hamburgu.
Toto bude zaujímať
Michela.

Nejakou šťastnou náhodou sa k nám dostala
súvaha Harbour Dynamics...

Zaujímavé. Tú majú predsa zverejniť až
za pár dní...
Ukáž.

Zvláštna tabuľka. Zdá sa mi, že
sa dosť nešikovne snažili
zamaskovať nejaké zlé čísla...
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Máte dohodnutú
schôdzku?

Medzitým v Credende,
ulica Montoyer.

Áno. Harold Calberg. Dnes nastupujem.
Annie Fouvry ma očakáva.
Dám jej vedieť.

Vitaj v Credende,
Harold.

Sem sa len tak hocikto
nedostane!

S bezpečnosťou to myslíme vážne. Je to naša práca.
Najprv ti ukážem oddelenie likvidácie a vymáhania.

Rada ťa
spoznávam!

Toto je Sandra. Stretneš ju asi len
v prípade, ak sa pV PRÍPADE vyskytne
nejaký problém.

Mačacie žrádlo ťa musí stáť majland!

Je to celá rodinka?
Áno: Ťapka, Zafír,
Kiko, Princezná,
Kaktus a Čert...
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Si hladný?

Áno. Od rána som nič nejedol...

Ako dlho v Credende pracuješ? Vyzerá
to, že tu všetkých poznáš...

Napríklad o pokusoch o korupciu... To bolo pred necelými
dvadsiatimi rokmi bežné. Spomínam si, ako som raz bola v
hoteli v Afrike. Druhý deň som mala mať schôdzku ohľadom
nejakého vymáhania. Uprostred noci mi niekto zaklopal
na dvere.

A?

Niekto sa chcel dostať cez
zatvorené dvere môjho srdca.

Už to radšej nerátam.
Mohla by som rozprávať...

Nikoho som nečakala.

Bol to očarujúci mladý muž, ktorého
zrejme poslala spoločnosť, s ktorou sme
viedli právny spor. Samozrejme som ho
odmietla.
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Chudák. Musel byť
sklamaný!
Od tej doby sa toho veľa zmenilo. Nová
generácia, nové metódy. Radšej si podrž klobúk,
so mnou to bude poriadna jazda.

Bude ti vadiť, keď to
zdvihnem?

Ahoj Annie! Tu Jan z
Hoist Trade International.

Mohla by si nám pripraviť
úverové poistenie?
Samozrejme. Už si podal žiadosť?
Nezabudni priložiť objednávkový
formulár.

Prijali sme veľkú objednávku
od Harbour Dynamics v
Hamburgu. Obojživelné
rýpadlo pre ich pobočku v
Angole.

Ahoj Jan! Ako sa tam
v Antverpách máte?

Aký je svet malý.
S Hoist Trade spolupracujeme už roky. Spoločnosť,
ktorá si u nich práve objednala obojživelné
rýpadlo, je Harbour Dynamics International.
Vyhrali v prvej časti verejnej súťaže na prestavbu
prístavu v Luande.
Chcela som ťa poprosiť, či by si sa
na ten ich spis nepozrel.
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Máme schôdzku v štúdiu Gaming
Attitude. Kontaktovali nás kvôli ich
prvému exportu videohier.
Je to úplne nová
spoločnosť.

Forest, sídlo spoločnosti
Gaming Attitude.

Hahaha! Skvelé!
Vyzerá to tu ako v Call of Duty.
Akurát bez tých mŕtvol.

Sme tu správne?

1- CBB- 875

Harold. Trochu sme blúdili. Ani navigácia
nemohla nájsť vašu ulicu.
Alex. Teší ma. Áno, je to tu
také zabudnuté miesto.

Či ide o výzdobu alebo pracovnú dobu, každý
je svojím pánom. Niektorí dokonca radšej
pracujú v noci.
Pre nás sú najdôležitejšie výsledky.

Výťah nefunguje... Vlastne
asi ani nikdy nefungoval.
Pre planétu je aj tak lepšie,
keď chodíme po schodoch.

Náš talentovaný tím
v akcii!

Kiež by k tomu takto pristupovali
všade! Na čom teraz pracujete?
Na hre o mačacích
rockeroch.

|16

Hahaha! Z toho by
mohol byť hit!

Vaše kancelárie sú veľmi
neobvyklé...

Povedzte nám niečo o tom
vašom prvom exporte hier
do Slovinska...

O dve hodiny
neskôr.

Ja som sa ani sekundu nenudil.
Podľa mňa má ten ich projekt
potenciál.

Ten je teda ukecaný!! Sú ako z inej planéty.

Podľa mňa sa z nich môžu za pár rokov stáť jedni z
popredných európskych herných vývojárov.

Čísla majú dobré, ale mám pochybnosti
o ich existencii z dlhodobého hľadiska.
Spievajúce mačky!!

To už budeš musieť posúdiť sám.
Budeš ich mať na starosti.

1- CBB- 875

Antverpy, sídlo spoločnosti
Hoist Trade International. O
týždeň neskôr.

Hotovo. Posledná debna! A teraz rovno
do Angoly.

Je tam to rýpadlo celé?
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Je rozložené, ale nič nechýba.
Sám som to kontroloval.

Medzitým v Bruseli.

Máš fakt talent...

Tu niekto tvrdo
pracuje!

Patríš na pódium!

Nevyzerá to tak, Annie, ale drieme
ako mulice!
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Musím ísť. Nestíham s prácou.

Budem musieť vyhrabať staré zošity
z hudobnej, aby si ma nabudúce tak
nerozdrvila.

Zdá sa, že je teda všetko
na dobrej ceste.

Nechali ma otestovať ich demo,
než ho pustia von.

Spievajúce mačky... Budem
hádať. Gaming Attitude!?

Áno. Vybudovali
sme si vzájomnú
dôveru.

Musím ti pogratulovať. Počula som, že
ten ich export hier do Slovinska išiel
ako po masle.

Dorazili podpísané poistné dokumenty od
Hoist Trade International týkajúce sa toho
exportu obojživelného rýpadla do Angoly.
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O niekoľko týždňov neskôr,
pobrežie Angoly.

Isidore Bango, Harbour Dynamics. Očakávame náklad
z Antverp.
Nákladná loď pred chvíľou
priplávala. Teraz prebieha
vykládka kontajnerov.

Dokumenty sú pripravené. Už je len
potrebné podpisom potvrdiť dodanie.

Náklad bude musieť zostať ďalších dvadsaťštyri hodín vo vašom
sklade.

Debny naložíme zajtra, keď
budeme mať k dispozícii kamión.
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O niekoľko hodín neskôr.

1 - ADC - 003
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Zaventem, medzinárodné
letisko Brusel.

Máme celkom šťastie, že práve prebieha
Kráľovská podnikateľská misia do Luandy.

Nezabudni, že mám veľa schôdzok s
našimi klientmi, takže mi na teba veľa
času neostane. Ale ty si poradíš. Kedy
máš tú schôdzku s vedúcim pobočky
Harbour Dynamics?
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Už dnes. A zajtra máme schôdzku so
správou luandského prístavu, kde máme
prerokovať environmentálne aspekty
projektu.
Ich ponuka vyzerá dobre.
V Harbour Dynamics
odviedli skvelú prácu.

Prístav v Luande, sídlo angolskej
pobočky spoločnosti Harbour
Dynamics.

Vitajte v Angole.
Rád vás spoznávam, Harold. Sme veľmi radi,
že s vami môžeme spolupracovať.
Výhra prestavby prístavu v prvej časti súťaže
nám zvyšuje šance v nasledujúcich častiach a
umožní nám natrvalo sa usadiť v Afrike.

Narazili sme ale na vážny problém. Obojživelné rýpadlo,
ktoré sme si objednali u Hoist Trade International v
Antverpách, nám bolo dodané neúplné. Naša účasť v
druhej časti výzvy je teda ohrozená.

Chýbal mu motor, verili by ste tomu?!
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Hoist Trade International ste už asi
kontaktovali, však?
Potvrdili, že všetky časti bagra boli do
kontajnera v Antverpách naložené.

Vlámanie do colného skladu je
nepravdepodobné. Nenašli sa žiadne
známky násilného vniknutia, ani
sa nespustil alarm.

Už som zrušil všetky naše stretnutia ohľadom
tohto projektu s miestnymi úradmi.

Zablokovali sme aj platbu pre
Hoist Trade International.

Hotel Sirene,
Luanda.

Aká bola schôdzka?
Tomu obojživelnému bagru od Hoist Trade
International chýba motor. Jednoducho
zmizol. To je šialené!

|24

A oni teraz nechcú zaplatiť,
však?
Ako si to
uhádla?

Toto by mohlo
všeličo vysvetliť...

„Podozrivé účtovné praktiky v
spoločnosti Harbour Dynamics.“

Myslím, že robíš unáhlené
závery...

Čo keď kvôli zlému cash flow
nechali ten motor zmiznúť, aby
nemuseli zaplatiť faktúru?

Mal by si zavolať Sandre. Väčšinou
dokáže poradiť.

Skoro ťa nepočujem...

SOM V METRE. JE TU SKUPINA,
KTORÁ HRÁ STRAŠNE NAHLAS.

Snaž sa udržať dobré vzťahy s oboma klientmi. A nezabudni, o čo ide v tej verejnej Dám vedieť nášmu
súťaži.
vyšetrovaciemu tímu.

Je to ošemetná situácia.
Čo navrhuješ?
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Nasledujúci
deň ráno.

Naša delegácia sa má dnes stretnúť s
angolským ministrom hospodárstva.

Medzitým v Harbour
Dynamics.

Tu sú dnešné noviny, pane. Je tam
nový článok o Harbour Dynamics.

Nemyslel som si, že vás tak skoro znovu
uvidím, Harold. Dáte si kávu?
Rád, ďakujem. Ste na
titulnej strane finančných
novín.

Je to vykonštruovaná ohováračská
kampaň. Naše čísla skontrolovala aj
renomovaná audítorská spoločnosť.
Naše výsledky sú stabilné.

|26

Kto by chcel poškodiť našu
dobrú povesť?

Brusel, nasledujúci deň.

Tak ako je v
Luande?

Je sobota, Harold.
Som doma.

Horúčava a dusno...
čo v Credende?

Vyzerajú nadšene, že im robím
spoločnosť.

Prepáč, úplne som stratil pojem o čase.
Ako sa majú mačky?

Volali mi z vyšetrovacieho tímu.
Zdá sa, že by mohli vedieť, kde je
zapotrošený ten motor...

Je v ňom aj GPS navigácia?
Zavedie vás, kam len budete potrebovať,
pane.

|27

Je to opustené miesto, ale podľa mojich
zdrojov tu bol kamión – práve v tú noc, keď
bolo rýpadlo v colnom sklade v Luande.

Pozrimeže, to by mohlo byť nejaké sériové
číslo. Skúste kontaktovať Hoist Trade, či
nemôže mať nejakú súvislosť s naším
bagrom.

Nič. Ale som si istý, že tu ten motor bol.
Pozrite na tie stopy, tu určite ležala
nejaká ťažká debna.
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287CXZ75

287CXZ75

|29

287CXZ75

287CXZ75

287CXZ75
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287CXZ75

Ale ale...

287CXZ75
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Mangový džús ako
obvykle?

Vyzeráš, že nie si vo svojej
koži, Harold.

Dnes budem potrebovať niečo
trochu silnejšie...

Je zázrak, že som vôbec
nažive. Počúvaj...

Našiel som smart hodinky. Dajú sa
cez ne vybavovať e-maily a hovory
z telefónu.

Tak už vieš, čo sa stalo.
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A ste si istý?
Áno, je to sériové číslo
obojživelného rýpadla,
ktoré sa posielalo do Luandy.

Ak sa mi ich podarí opraviť,
určite sa z nich dozvieme niečo
o tom záhadnom motorkárovi.

Aj tak je zvláštne, ako sa ten motor
vyparil...

Mohlo by to mať súvislosť s tou verejnou súťažou? Bez
rýpadla vypadnú Harbour Dynamics z kola von...

Blue Heaven Energies z
Boulogne-sur-Mer a Puerto
Ilimitado z Barcelony.

BINGO!!

Opakuje sa tu jedno číslo, to predčíslie
je mi povedomé: tri a dvadsaťjeden,
to je Boulogne-sur-Mer,
mám tam rodinu.
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Kto je ich konkurencia? Bavili ste sa o
tom s riaditeľom Harbour Dynamics?

Myslíte, že...?
Neviem, ale v tejto fáze
nemôžeme nič vylúčiť.

Tam má sídlo
Blue Heaven Energies.

Nové technológie, užitočné vecičky. Zvlášť
pre tých, ktorí s nimi vedia pracovať...

Skúsim zavolať.

Segati.

To bude omyl,
ospravedlňujem sa.

Ale aj staré metódy majú stále svoje pevné miesto...

Segati. To meno nám nič moc neprezradilo...
Rozhodne nám stojí za to zistiť si niečo
o tých Blue Heaven Energies z
Boulogne-sur-Mer.
Porozprávam sa so
Sandrou.

Vyzeráš skvele, Annie! Pán prezident
má poriadne šťastie.

Angolský prezident pre našu
delegáciu organizuje recepciu.
Musím sa prezliecť!

Ty jeden lichotník!
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Dobrý večer. Nejaké nové kontakty?

PANI.

...dovolíte?

Za pár dní sa môžeme tešiť na príjemné
prekvapenia.

Tobiana. Teší ma.
Annie.

Na vaše zdravie,
Annie.

Ste tu s belgickou delegáciou?
Ako ste to uhádli?

Pohybujem sa vo výrobe
dáždnikov... Viem, že v
krajine, ako je tá naša, to
ľudí vždy rozosmeje.
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Ale môj hlavný klient má sídlo v
Bruseli...
Tak ako sa vám v Angole páči?

Je to fascinujúca krajina, ale z
tej pravej Angoly som toho
zatiaľ veľa nevidela. Som v
Luande pracovne.

Ale odkedy som tu, začala som
veriť na duchov...

Už ste nejakých videli?

Nemáte snáď na mysli ten zmiznutý motor z bagra, o
ktorom sa teraz hovorí v celej krajine?

To nie, ale zdá sa, že dokážu čokoľvek.
Napríklad nechať zmiznúť obrovský motor obojživelného
bagra.

Ako to viete??
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Máme tu totiž jednu zaujímavú postavu,
miestneho kráľa podsvetia luandského
prístavu. Viem, že zháňal kupca práve na
taký motor.

Všetky špinavé obchody v tejto krajine
idú cez Luandu, a práve cez neho.

Ten motor mi ponúkli, ale načo by mi bol bez zvyšku bagra?
Do kosačky sa mi bohužiaľ nezmestí... ha ha ha!

Ako sa ten človek volá?
Pán Horacio

Annie, konečne!
Čakám na teba, že ťa
vezmem na malý výlet...
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Zaveziem ťa tam, kde bol schovaný ten motor.
Vyšetrovací tím mi potvrdil, že to číslo na pliešku,
ktorý som tam našiel v sklade, je naozaj sériové číslo
nášho motora.

Eee...
nie je už na takú výpravu trochu neskoro?

Poď,
pôjdeme mojím požičaným
autom.

A nie som na to dobre
oblečená...
Ale pohárik niečoho
dobrého by som
neodmietla...

Kým ty si pracovala na našom PR,
ja som sa tiež neflákal...

Trošku som si preklepol Blue Heaven Energies. Našiel
som si ich na internete. Finančne na tom nie sú
práve najlepšie. Prichádzajú o jednu zákazku za
druhou.

Možno existuje nejaká súvislosť medzi tou firmou a tým Segatim,
ktorého číslo bolo na hodinkách. Každopádne sa zdá, že má
blízko k mafii na severe Francúzska.

V novinách sa objavila výpoveď dvoch
tínedžerov, ktorí hovoria, že videli pokus o
samovraždu nejakého nemenovaného muža,
ktorý má spojitosť s Blue Heaven Energies.

Tiež som sa niečo dozvedela...
Motor toho bagra má vraj momentálne istý pán Horacio, ktorý
má konexie v prístavnom podsvetí.
Poprosím Sandru, nech to s vyšetrovacím tímom preverí.
Mám pocit, že pána Horacia nebude ťažké vystopovať.
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Barcelona.
Ráno, 4:57.

Hotovo?
Jasne,
máme to.

Ponuka na Luandu je
pripravená?

Áno. Naša ponuka je solídna.
Veci sme zariadili tak, aby sme
mali dobrú šancu.

Nefunguje internet...
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Vôbec
sa nedá pripojiť...

Medzitým v
Luande.

A zároveň v
Boulogne-sur-Mer...

Ponuka je už
odoslaná?

To je hrozná rana.

Pokiaľ v špecifikáciách nebudeme mať uvedené to
obojživelné rýpadlo, tak našu ponuku vyradia. Kam
mohol ten motor zmiznúť?? Nezúčastniť sa druhej časti
súťaže po tom, čo sme prvú časť vyhrali...

Tadiaľto, prosím, pán Segati. Pán riaditeľ
vás už čaká.

Áno, práve teraz.

Vaši konkurenti odstúpili, takže vám už nič
nebráni v tom, aby ste súťaž vyhrali.
Odstúpili??
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No, povedzme, že nemali úplne na výber. Ale
máme tu väčší problém.

Odmietate dodržať svoje
slovo!

Objavili sa nám neočakávané
výdavky, takže bohužiaľ musíme
zdvihnúť poplatok.

Situácia sa vyvinula dosť
neočakávaným smerom.

Čo tým chcete povedať?
Nehrajte sa na svätca. Požiadali ste
nás, aby sme zariadili, že zákazku
vyhráte. Kvôli tomu sme museli
urobiť isté opatrenia.

Zmiznutie motora obojživelného rýpadla,
ktoré vyradilo Harbour Dynamics, nebola len
zhoda šťastných náhod.

Nehovorte mi, že...

V Luande sme museli podplatiť colníka, ktorý nám
deaktivoval alarm. A trošku sme sa pohrali so súvahou
Harbour Dynamics, aby podozrenie padlo na nich.

To je vám, hádam,
jasné.

Čo sa týka Puerto Ilimitado z Barcelony, pohrali
sme sa s ich internetovým pripojením, aby svoju
ponuku nemohli odoslať včas.

Rozhodne sme od vás nechceli, aby ste porušovali
zákon. To, čo robíte, je zločin! Okamžite to
všetko zrušte!
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Už je trochu neskoro na to, aby sme cúvli.
A ak by vás napadlo nás udať, tak budete
spoluvinníkom...

Musíme doriešiť tú vec s motorom k obojživelnému bagru.
Ten motor je stále na svete, hoci sme dali jasný pokyn, aby zmizol.

Druhú časť súťaže Blue Heaven Energies s prehľadom vyhrajú
a tretia časť už bude len formalita. Budú naším najlepším
nástrojom na pranie špinavých peňazí.

Ich riaditeľ zatiaľ nespolupracuje, ale
čoskoro mu dôjde, čo je v jeho najlepšom
záujme.
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Medzitým v Luande.

Ďalšiu rundu, prosím!

Môj kamoš Firmin je zberateľ. Trošku si veci
hromadí, chápeš. No a posledná vec, ktorej sa teraz
nechce zbaviť, aj keď povedal, že to urobí, je motor
k bagru.

Ale dávaj si bacha, chlapče.
Prehnaná zvedavosť ťa tu
môže stáť život...

Dal o ňom vedieť istému pánovi
Horaciovi.

Kde toho pána
Horacia nájdem?
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Si fajn chlap... no a keď sa tak zaujímaš o motor k bagru,
tak počúvaj, niečo ti poviem.

Tebe to ale páli! No a pán Horacio hľadal niekoho,
komu ten motor strelí. A vraj už našiel. Dnes
ráno sa bude nakladať na nákladnú loď.

Čo chceš s pánom Horaciom?

J-ja...

Prečo sa zaujímaš o ten
motor?

A ty by si sa mal naučiť trošku
držať hubu. Vybavím si to s
tebou neskôr. Máš šťastie, že
mám práve dobrú náladu.

J-ja... chcem ho kúpiť...
pre klienta... chce zostať v
anonymite.

Nepočujem!

Kúpiť? Už je predaný, dnes
ráno z Luandy zmizne. Ale
ak máš prachy na to, aby si
mi dal lepšiu ponuku...
Prachy nie sú problém.
Ale najprv potrebujem
vidieť ten tovar.
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Aaaa!!

Moja noha!!

ÁNO...?
Je to len škrabanec. To sa mi
uľavilo, mohlo to dopadnúť
oveľa horšie.

Kto je tam?
Snažíte sa predať vec, ktorá patrí mne.
Vec, ktorá má spať s rybami. Okamžite
sa jej zbavte.
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Mám tu kupca... je to krásny kúsok tovaru...
bola by škoda nepodeliť sa o zisk.
Myslím, že som sa
vyjadril dosť jasne.

Motor už nie je na predaj. Ale ak máš skafander,
môžeš si ho ísť vytiahnuť zo dna.

Vypnite motory! Zatýkame vás!

Práve včas. Majiteľ rýpadla by si svoj majetok rád prevzal späť,
pán Horacio.

To je omyl. Ja k tomu gangu nepatrím, pracujem pre Credendo. Mal som za
úlohu nájsť ten motor, patrí jednému z našich klientov.
Vysvetľovať to budete neskôr.
Teraz pôjdete s nami.
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Boulogne-sur-Mer,
o pár hodín neskôr.

Medzitým v Luande.

Varujem vás, robíte veľkú
chybu.

Vyspali ste sa dobre? Robili
vám šváby dobrú spoločnosť?

Môžem sa za neho
zaručiť.

Kto ste?

Poznáme sa s Annie. Zavolala
mi hneď, keď sa dozvedela, že
vás zavrela polícia.

Poďte so mnou, rád by som
vás oboch pozval na poriadne
raňajky.

Harold!
Žiješ?
Dosť som sa zapotila, aby som
ťa odtiaľ dostala.

Sandra najala tím vyšetrovateľov, ktorí
kontaktovali políciu, aby zadržali ten náklad.
Zistili, že sa s motorom chystajú odísť z krajiny,
tak bolo potrebné konať rýchlo.
Áno, všimol som si.
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Segati bol zatknutý, za všetkým stál on.
Blue Heaven Energies sú v celej veci obeťou.
Odpočúvacie zariadenie, ktoré vyšetrovatelia dali do
Segatiho auta, zaznamenalo dosť usvedčujúce
rozhovory. Termín verejnej súťaže sa samozrejme
odkladá.

Brusel,
o dva dni neskôr.

Ďakujem ti za všetku pomoc. Akurát tú
noc vo väzbe som si príliš neužil.
S tým som nemohla nič
urobiť. V jazyku diplomatov si
vedľajšia škoda.

Tak potom ti táto vedľajšia
škoda nemá nič za zlé. Čo
tak skočiť dnes na večeru?

To by som hrozne rada, ale už niečo mám. Ale
ak ťa baví rock z osemdesiatok, tak pre teba mám
návrh.

O pár hodín neskôr...
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SLOVNÍČEK
Credendo je európskou skupinou úverových poisťovní pôsobiacou na celom
kontinente. Ponúka služby vo všetkých oblastiach poistenia pohľadávok a
široké portfólio produktov s poistením rizík po celom svete: služby poistenia
pohľadávok pre belgických exportérov, globálne poistenie pohľadávok s krytím
krátkodobých rizík v rámci Európy aj po celom svete, poistenie single-risk, excess of loss, top -up, poistenie záruk a zaistenie. Credendo je štvrtou najväčšou
skupinou úverových poisťovní v Európe.

Medzitým v Credende,
ulica Montoyer.

V akej oblasti Credendo
podniká?
V exportných rizikách. Je to európska skupina
úverových poisťovní. Druhá najstaršia svojho druhu.
Pôvodne sa volala Ducroire a bola založená presne
pred sto rokmi.

Poistenie pohľadávok: druh poistenia, ktoré si dojednáva predávajúci s cieľom
získať krytie voči svojim odberateľom. V obchodných vzťahoch zvyčajne spoločnosti svojim odberateľom určia lehotu, v ktorej majú vykonať platbu. Toto
poistenie kryje najmä riziko, že platba nebude uhradená. Tieto riziká vznikajú
na základe nesplnenia záväzku kupujúcim (napríklad v prípade úpadku alebo
finančných ťažkostí), ako aj v dôsledku politických udalostí (napr. vojna, obmedzenie prevoditeľnosti meny či živelné pohromy).
Poistenie vývozných pohľadávok: poistenie proti riziku nezaplatenia v súvislosti s predajom výrobkov, tovaru alebo služieb alebo pri realizácii projektov
pre kupujúcich z tretích krajín.
Kupujúci: obchodný partner, ktorému predávajúci predáva tovar alebo poskytuje služby. Kupujúci (alebo tiež dlžník) môže byť obchodnou alebo kapitálovou spoločnosťou zapísanou v príslušnej krajine alebo v zahraničí. Zvyčajne
uzatvára poistenie predávajúci s cieľom ochrany proti riziku neuhradenia platby
zo strany kupujúceho.
Riziko neuhradenia dlhov: riziko, že kupujúci neuhradí splatnú sumu.
Komerčné riziko: riziko, ktoré sa priamo týka kupujúcich, ktorí neplnia svoje
záväzky z obchodnej zmluvy bez ohľadu na to, či ich neplnia z dôvodu insolvencie, alebo neochoty uhradiť či splniť zmluvné záväzky. Používa sa aj pojem
neplnenie odberateľa.
Politické riziko: riziko, že vláda krajiny kupujúceho zamedzí včasnému dokončeniu obchodnej transakcie alebo platby súvisiacej s danou transakciou. Toto
riziko je nezávislé na zodpovednosti či vôli kupujúceho. Používa sa aj pojem
politická udalosť.
Medzinárodný profil: spoločnosť Credendo má celkom 17 pobočiek v 15 európskych krajinách, kde poskytuje poistenie tuzemských i exportných obchodných
transakcií. Záväzky spoločnosti Credendo (na všetkých kontinentoch) predstavovali v roku 2019 celkovo 85 miliárd eur (z toho 32 % v EÚ, 10 % v iných
európskych krajinách, 27 % v Ázii, 17 % v Afrike, 3 % v Severnej Amerike, 10 % v
Strednej a Južnej Amerike a 1 % v Tichomorí).
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Mohla by si nám pripraviť
úverové poistenie?

Objednávkový formulár: doklad, ktorý predávajúci vystavujú svojim odberateľom. Sú na ňom uvedené objednané výrobky a/alebo služby, ich ceny a všetky
príslušné podmienky na zabezpečenie hladkého priebehu predaja. Používa sa
aj pojem objednávka.

Samozrejme. Už si podal žiadosť?
Nezabudni priložiť objednávkový
formulár.

Naša konkurencia prudko znižuje
ceny. V tých verejných súťažiach
nikdy nemôžeme dať porovnateľnú
ponuku.

Nechváľte deň pred večerom,
Reiner. Spĺňame všetky podmienky
špecifikácie?

Et l’étude
du
Prestavba prístavu
v Luande de
budefaisabilité
tou najlepšou
réaménagement du port de
vizitkou
našej
spoločnosti.
Luanda, à laquelle je croyais
beaucoup, nous est passée
novou bránou do Afriky.
sous le nez.

Verejná súťaž (medzinárodná): úradný postup, ktorým vláda, štátna správa,
štátny podnik alebo (zahraničná) spoločnosť vyberá spoločnosť, ktorá bude realizovať projekt alebo ktorá dodá tovar alebo služby. Podrobné údaje o týchto
službách sú obsiahnuté v špecifikáciách predkladaných spoločnostiam, ktoré
majú o účasť vo verejnej súťaži záujem.

Špecifikácia: dokument, ktorý obsahuje zhrnutie všetkých očakávaných aspektov pri realizácii danej úlohy. Môže sa jednať o kvantitatívne, kvalitatívne,
technické aj iné aspekty.

Prestavba prístavu: prístav je miesto v prepravnom reťazci, kde dochádza k
presunu z námornej dopravy na dopravu pozemnú alebo na iný druh námornej dopravy pri prekládke na mori. S rapídnym vývojom nových technológií a
narastajúcim významom tohto druhu medzinárodnej prepravy sa často spája
nutnosť rekonštrukcie prístavov. Na tento účel je nutné zreteľne stanoviť funkcie a stratégie v rámci daného prístavu (ako prepravné toky, činnosť a služby,
verejné priestory, ohlásené projekty v okolitých oblastiach, faktory týkajúce sa
životného prostredia a terénu).
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Takmer. Chýba nám obojživelné
rýpadlo.
Ale naša pobočka v Luande už jedno objednala
u Hoist Trade International v Antverpách.

Snaž sa udržať dobré vzťahy s oboma klientmi. A nezabudni, o čo ide v tej verejnej Dám vedieť nášmu
súťaži.
vyšetrovaciemu tímu.

Aký je svet malý.
S Hoist Trade spolupracujeme už roky. Spoločnosť,
ktorá si u nich práve objednala obojživelné
rýpadlo, je Harbour Dynamics International.
Vyhrali v prvej časti verejnej súťaže na prestavbu
prístavu v Luande.
Chcela som ťa poprosiť, či by si sa
na ten ich spis nepozrel.

Obojživelné rýpadlo: druh rýpadla osadený pontónmi (plavákmi), ktoré mu
umožňujú vykonávať zemné práce z vodnej hladiny plytkých vôd. Tieto pontóny sú vyrobené z vysokopevnostnej ocele a sú odolné voči korózii a slanej
vode. Tieto rýpadlá zvládnu pracovať aj v tých najťažších podmienkach, ktoré
sa na svete vyskytujú.

Vyšetrovací tím: spoločnosť Credendo spolupracuje s miestnymi informačnými
kanceláriami na celom svete s cieľom získať informácie o spoločnostiach, pre
ktoré je ochotná poskytnúť krytie. Tieto kancelárie sa vyberajú veľmi starostlivo, pretože slúžia ako dôležitý zdroj informácií pri skúmaní prípadov.

Skúmanie prípadu: niekedy sa označuje ako upisovanie rizika a jedná sa o
proces, keď poisťovateľ pohľadávky posudzuje, či sú tuzemské obchodné
transakcie, exportné zmluvy alebo zahraničné investície kupujúceho finančne
zdravé.
Neplatenie: prípad, keď kupujúci nesplní svoje zmluvné platobné záväzky.
Nesplnenie môže nastať v dôsledku vyhlásenia konkurzu, reorganizácie alebo
inej udalosti krytej poistnou zmluvou.
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Nejakou šťastnou náhodou sa k nám dostala
súvaha Harbour Dynamics...

Zákonom požadované účtovné výkazy: účtovná závierka spoločnosti, v účtovníctve sa používa pojem ročná účtovná závierka spoločnosti. Tieto účtovné
výkazy sú prístupné verejnosti s cieľom transparentnosti firemných financií. V
Belgicku sa účtovná závierka predkladá Belgickej národnej banke. Do závierok
je teda možné nahliadať a pre skúmanie prípadov sú kľúčové.
Poistník: strana, ktorá uzatvára poistenie a zaväzuje sa plniť jeho podmienky.
Medzi obvyklých poistníkov spoločnosti Credendo patria exportné spoločnosti,
banky a poisťovne. V prípade exportných zmlúv bývajú prevažne kryté riziká
neuhradenia platby a ukončenia zmluvy. Poistenie je však možné rozšíriť aj tak,
aby krylo aj vedľajšie riziká, ako je napríklad obchodné vybavenie alebo bankové záruky, ktoré sa vzťahujú k obchodným zmluvám.
Poistná zmluva: dokument, ktorý potvrdzuje existenciu poistného krytia. Pri
poistení pohľadávok, keď je poistená jedna zmluva, sa používa pojem „jediná
poistná zmluva“, ktorá kryje jednu zmluvu uzavretú s jedným kupujúcim, prípadne všetky predajné transakcie s jedným kupujúcim. Pokiaľ poistenie pohľadávky kryje všetky úverové predaje poistníka, jedná sa o združené poistenie.
Poistné: splatná suma za poistnú zmluvu. Zvyčajne sa jedná o percento z poistenej zmluvy alebo výnosu z predaja. Vypočítava sa na základe kategórie rizika
kupujúceho, krajiny, v ktorej transakcia prebieha, a na základe dohodnutých
platobných podmienok.
Oznámenie poistnej udalosti: žiadosť poistníka o kompenzáciu u poisťovateľa
za akúkoľvek vzniknutú škodu, ktorú poistná zmluva kryje. Pri poistení pohľadávok oznámenie poistnej udalosti podáva poistená spoločnosť v prípade, keď
niektorý z jej odberateľov neuhradil faktúru, ktorú poistenie kryje.
Kompenzácia: úplná alebo čiastočná platba zo strany poisťovateľa na pokrytie
škody spôsobenej poistníkovi. V oblasti poistenia pohľadávok sa percentuálna výška krytia zvyčajne pohybuje medzi 90 až 98 % podľa typu poistených
transakcií a zvoleného druhu poistenia. To znamená, že výška kompenzácie
pokryje 90 – 98 % vzniknutej škody.

Máme celkom šťastie, že práve prebieha
Kráľovská podnikateľská misia do Luandy.

Zahraničné podnikateľské misie: medzinárodné cesty s cieľom rozšírenia
obchodného pôsobenia firiem v zahraničí. Jednotlivé misie sa zameriavajú na
jednu alebo viac krajín a/alebo na konkrétne priemyselné odvetvia. Tieto misie
v Belgicku zvyčajne organizuje Belgická agentúra pre zahraničný obchod a/
alebo regionálne organizácie zameriavajúce sa na rozvoj medzinárodného obchodu, napríklad organizácia AWEX vo Valónsku, hub.brussels v Bruseli alebo
FIT vo Flámsku. Tieto organizácie sprostredkúvajú kontakt medzi spoločnosťami z vybraných priemyselných odvetví a tiež so zainteresovanými osobami
z verejného aj súkromného sektora, zaoberajúcimi sa v Belgicku propagáciou
medzinárodného obchodu.
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TAJOMNÝ SVET POISTENIA POHĽADÁVOK
K stému výročiu založenia sa európska skupina
úverových poisťovní Credendo hlási ku svojim
belgickým koreňom v podobe akčného komiksu.
Jeho príbeh čitateľovi (mierne) poodhaľuje zákulisie
sveta globálneho poistenia rizík.
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