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Ubezpieczenie 
należności handlowych 



Kluczowe ryzyka według polskich przedsiębiorców 

Wzrastająca konkurencja 

Zmiany regulacji prawnych 

Spowolnienie gospodarcze 

Ceny towarów 

Należności handlowe / Płatności kontrahentów 

Zmienność kursów walutowych 
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Żródło: Raport Aon Polska 2017/2018 „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce”. 

 

 

Polscy przedsiębiorcy częściej niż firmy 

zagraniczne wskazują ryzyka związane  

z zatorami płatniczymi i utratą płynności   

finansowej. W rankingu globalnym ryzyka 

te znajdują się poza Top 10. 

 

Problemy z należnościami handlowymi  

i płatnościami kontrahentów  

w największym stopniu przyczyniły się  

do strat finansowych poniesionych przez 

polskie firmy. Wskazuje tak aż 53% 

badanych przedsiębiorców.  
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Główne przyczyny opóźnień w płatnościach wg. polskich firm 
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Dłużnicy mają problemy finansowe

Spory dotyczące dostarczonych
towarów i usług

Nieefektywne procedury
administracyjne klientów

Celowe opóźnienie płatności

% 

Żródło: „European Payment Report 2017”, Intrum Justitia. 

 

 



Czego obawiają się firmy w działalności eksportowej? 

43% 
MŚP obawia się ryzyka 

kursowego 

Źródło:  Raport „Ewolucja potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce” PARP 2014 

 

 

Co mówią przedsiębiorcy? Główne ryzyka w ekspansji zagranicznej dla polskich MŚP 
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zmiana kursów walutowych

utrata płynności finansowej

nagłe i nieprzewidziane wydarzenia

utrata pozycji konkurencyjnej

logistyka

ryzyko polityczne

ryzyko makroekonomiczne

utrata zdolności kredytowej

37% 
MŚP obawia się utraty 

płynności finansowej 

% 



Opóźnienia w płatnościach w Europie 

42% 33% 

problemy z płynnością 

finansową 

 

 

brak możliwości 

rozwoju firmy 

 

 

27% 

zagrożenie dla 

istnienia firmy 

ograniczanie 

zatrudnienia 

25% 

Żródło: „European Payment Report 2017” Intrum  Jusatitia. 

 

 

Co mówią przedsiębiorcy? Wpływ opóźnień w płatnościach na biznes. 
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KUKE - wspieramy eksporterów na wszystkich kontynentach 

ubezpieczanych rynków 
zagranicznych 

 

108 

7 

200+ 
milionów złotych przypisu 

 w 2018 r. 



Jakie rozwiązania oferujemy eksporterom? 

Ubezpieczenia średnio-  
i długoterminowe 

 

Faktoring 
 

Gwarancje 
 

Ubezpieczenie należności 
handlowych  

(ubezpieczenia na trudne rynki 
Polisa na Wschód oraz 
ubezpieczenie na rynki 

komercyjne Pakiet) 
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Opóźnienie w regulowaniu zobowiązań przez kontrahenta  

lub jego bankructwo powodują konieczność przewlekłego 

kredytowania dłużnika, nieplanowane zmniejszenie środków  

na podstawową działalność przedsiębiorstwa  

lub dalszy jego rozwój oraz trudne do odrobienia straty. 

 

 

Ubezpieczenie należności handlowych 

Eksport dóbr szybko zbywalnych 

 

 

 

 Ubezpieczenie transakcji  

z odroczonym terminem 

płatności  

nie przekraczającym  

okresu 2 lat 
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 DOŚWIADCZENIE. Od ponad 25 lat wspieramy 

polskie firmy w ich ekspansji zarówno na rynku 
krajowym jak i na rynkach zagranicznych  

 

 BEZPIECZEŃSTWO. Zapewniamy 
bezpieczeństwo i pewność w handlu 

towarzysząc i ubezpieczając należności polskich 

przedsiębiorców oraz wydając gwarancje 
ubezpieczeniowe wszędzie tam, gdzie istnieje 

zapotrzebowanie ze strony Klienta 

 

 OTWARTOŚĆ i DECYZYJNOŚĆ. Jesteśmy otwarci 
na zmiany i sugestie od naszych Klientów przy 
czym wszystkie decyzje podejmowane są w 

Polsce bez ingerencji z zewnątrz. 

 

 STABILNOŚĆ. Jako partner biznesowy dbający o 
stabilny rozwój naszych Klientów gwarantujemy 

przewidywalność naszych decyzji. 

 

 

 

 

 

 

Nasze mocne strony 

 UNIKALNOŚĆ OFERTY. Jako jedyni w Polsce 

oferujemy ubezpieczenia eksportowe chroniące 
należności od kontrahentów z krajów 

podwyższonego ryzyka politycznego oraz 

gwarancje gwarantowane przez Skarb Państwa. 

 

 FINANSOWANIE. Ułatwiamy dostęp do 
zewnętrznego finansowania m.in. dzięki ofercie 

naszej spółki faktoringowej KUKE Finance czy 

współpracy z bankami. 

 

 KOMPLEKSOWA OBSŁUGA. Jesteśmy częścią 

Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju dającej 

nieograniczone możliwości wsparcia rozwoju 
firm 

 

 DOSTĘPNOŚĆ. Jesteśmy zespołem blisko  
170 specjalistów, posiadamy biura  

w Warszawie i pięciu miastach na terenie Polski 
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Gwarancje 
ubezpieczeniowe 



KUKE S.A. - wiarygodny partner w bezpiecznym eksporcie 

Główne czynniki makroekonomiczne kształtujące popyt 
na gwarancje ubezpieczeniowe 

 Fazy cyklu koniunkturalnego 
 

 Napływ funduszy unijnych  zaangażowanych w 
realizację Narodowej Strategii Spójności na lata 
na lata 2014-2020  

 
 Potrzeba zabezpieczenia realizowanych 
kontraktów i przedsięwzięć inwestycyjnych 

 
 Rosnąca świadomość kadry zarządzającej w 
zakresie efektywnego zarządzania aktywami 
przedsiębiorstw 
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Potencjał rynku gwarancji ubezpieczeniowych 

KUKE S.A. - wiarygodny partner w bezpiecznym eksporcie 

WPŁYW TENDENCJI RYNKOWYCH NA UBEZPIECZENIA FINANSOWE  

    Potencjał rynku gwarancji 

  

 

silna korelacja zapotrzebowania na produkty ubezpieczeń finansowych z tempem 

aktywności gospodarczej 

 

WZROST GOSPODARCZY DEKONIUNKTURA 
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KUKE S.A. - wiarygodny partner w bezpiecznym eksporcie 

Ryzyko kredytowe w gwarancjach  

RYZYKO 

RYZYKO 
RYNKOWE 

RYZYKO 
KREDYTOWE 

RYZYKO 
UTRATY 

PŁYNNOŚCI 
RYZYKO OPERACYJNE 

RYZYKO 
PRAWNE/PODATKOWE 

WALUTOWE 

STOPY 
PROCENTOWEJ 

CEN SUROWCÓW 
I WYROBÓW 

CZYNNIKI 
WEWNĘTRZNE 

CZYNNIKI 
ZEWNĘTRZNE 
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 Gwarancje kontraktowe potwierdzają zdolność firmy  

do realizacji kontraktu.  

 

 Dzięki gwarancji KUKE wykonawca nie musi angażować 

własnych środków finansowych i może starać się o 

pozyskanie kolejnych zamówień.  

 

Gwarancje ubezpieczeniowe 

Udział w przetargach i realizacja kontraktów 

 

 Gwarancja zapłaty wadium 

 Gwarancja zwrotu zaliczki 

 Gwarancja należytego 
wykonania kontraktu 

 Gwarancja usunięcia wad  
i usterek 

 Gwarancja należytego 
wykonania kontraktu i 
usunięcia wad i usterek 

 

KUKE S.A. - wiarygodny partner w bezpiecznym eksporcie 15 



Rodzaje udzielonych gwarancji w 2018 r. 

Wadialne 
61% 

Należytego 
wykonania 

8% 

Należytego 
wykonania i/lub 
usunięcia wad i 

usterek 
24% 

Usunięcia wad i 
usterek 

4% 

Zwrotu zaliczki 
3% 

Płatnicze 
0% 

KUKE S.A. - wiarygodny partner w bezpiecznym eksporcie 16 



Gwarancje ubezpieczeniowe 
jak działają? 

kontrakt zlecenie gwarancji 

gwarancja 

ZLECENODAWCA 

GWARANCJI 

/WYKONAWCA/ 

 

BENEFICJENT GWARANCJI 
/KONTRAHENT/ 

INWESTOR/ 

 

KUKE 

KUKE S.A. - wiarygodny partner w bezpiecznym eksporcie 17 



KUKE S.A. - wiarygodny partner w bezpiecznym eksporcie 

Gwarancja kontraktowa stosowana w procesie realizacji 
inwestycji       

OGŁOSZENIE O PRZETARGU / KONKURSIE 

PODPISANIE KONTRAKTU 

ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA 

Gwarancja zapłaty wadium 

Gwarancja zwrotu zaliczki 
(EFS) 

ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA 

Gwarancja należytego 
wykonania kontraktu (EFS) 

ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA 

Gwarancja właściwego 
usunięcia wad  lub usterek 

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU 

WYPŁATA ZALICZKI 
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KUKE S.A. - wiarygodny partner w bezpiecznym eksporcie 

Ocena ryzyka udzielania gwarancji  

OCENA RYZYKA 
UDZIELENIA 
GWARANCJI 

 
Doświadczenie 

 

 
Treść gwarancji 

 

 
Zabezpieczenia 

 Kondycja 
finansowa 

wnioskodawcy 

Zobowiązanie 
zabezpieczane 

gwarancją 

Ubezpieczenia 
związane z 
kontraktem Techniczne zdolności 

wykonania kontraktu 

Osoba 
Beneficjenta 

 

Niefinansowe 
aspekty 

wiarygodności 
wnioskodawcy 

 
Determinacja 
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KUKE S.A. - wiarygodny partner w bezpiecznym eksporcie 

Gwarancja bankowa vs. Gwarancja ubezpieczeniowa 
      Bank        Ubezpieczyciel  

 

Limit zaangażowania w poszczególnego Klienta   

KREDYT 

GWARANCJA 

GWARANCJA 
10 000 000  
mln 

10 000 000  
mln 
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Gwarancje 
ubezpieczeniowe 
GSP 



Gwarancje ubezpieczeniowe gwarantowane przez Skarb 
Państwa  

22 

Warunki udzielenia gwarancji: 

 Eksporter nie znajduje się w trudnościach finansowych w rozumieniu wspólnotowych wytycznych dotyczących 

pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. 

 Eksporter spełnia warunki umożliwiające uzyskanie gwarancji swoich zobowiązań na rynku finansowym na zasadach 

rynkowych. 

 Gwarancja jest związana z określonym kontraktem eksportowym. 

 Gwarancja ma ustaloną kwotę maksymalną. 

 Kwota gwarancji wynosi nie więcej niż 80% kwoty zobowiązania eksportera.  

 Gwarancja nie jest nieograniczona (ma określony termin ważności).  
 

 

 

KUKE S.A. - wiarygodny partner w bezpiecznym eksporcie 



23 

Gwarancje dotyczące spłaty krótkoterminowych kredytów 
finansujących kontrakty eksportowe 

 Gwarancje udzielane są na zlecenie krajowych eksporterów na rzecz banków finansujących kontrakty eksportowe 

 Gwarancje zabezpieczają terminową spłatę krótkoterminowego kredytu, udzielonego na realizację kontraktu  

   eksportowego, w przypadku, gdyby eksporter nie spłacił w wymaganym terminie części lub całości kredytu wraz z   

   odsetkami, prowizjami oraz innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej (kredyt krótkoterminowy  

   oznacza kredyt poniżej 2 lat, licząc łącznie okres wypłat i okres spłaty kredytu) 

 Kwota gwarancji wynosi do 80% kwoty zobowiązania eksportera.  

 Koszt gwarancji - stawka wynagrodzenia jest uzależniona od: 

  ryzyka eksportera 

  ustanowionych zabezpieczeń 

 

 

KUKE S.A. - wiarygodny partner w bezpiecznym eksporcie 
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Gwarancje dotyczące spłaty krótkoterminowych kredytów 
finansujących kontrakty eksportowe 

umowa kredytowa 

zawarcie umowy  
o udzielenie gwarancji 

wypełnienie warunków 
umowy o udzielenie 

gwarancji 

udzielenie  
gwarancji 

kontrakt 

zlecenie 
udzielenia  
gwarancji 

IMPORTER 

BANK (BENEFICJENT) 

EKSPORTER 

KUKE 

KUKE S.A. - wiarygodny partner w bezpiecznym eksporcie 24 



 Potwierdzenie wiarygodności firmy jako 

partnera w interesach  

 

 Prosty sposób na spełnienie wymogu 

złożenia zabezpieczenia  

 

 Koszt gwarancji jest kosztem 

kwalifikowanym  

 

Korzyści dla Wnioskodawcy Gwarancji 

KUKE S.A. - wiarygodny partner w bezpiecznym eksporcie 25 



Korzyści dla Beneficjenta Gwarancji  

KUKE S.A. - wiarygodny partner w bezpiecznym eksporcie 

 Minimalizacja ryzyka związanego z realizacją 
inwestycji 
 

 Potwierdzenie wiarygodności firmy i możliwości 
realizacji inwestycji 
 

 Możliwość dostosowania wzorów gwarancji do 
wymogów beneficjenta w drodze indywidualnych 
negocjacji 
 

 Doświadczenie KUKE S.A. w zabezpieczaniu 
„miękkich” i „twardych” projektów  

26 



Szanse  

 Perspektywa budżetowa UE 2014 – 2020 (40 projektów drogowych – drogi S, 50 projektów 

kolejowych, 31 projektów dot. sieci elektroenergetycznych).  

 Lepsze przygotowanie procesów inwestycyjnych, optymalizacja („projektuj i buduj”) 

 Dobra sytuacja gospodarcza i budżetowa. 

 Ustabilizowanie sytuacji politycznej.  

 Nowe produkty (np. gwarancja środowiskowa) 

Zagrożenia  

 Możliwość powtórzenia się scenariusza z roku 2012 w „budowlance”. 

 Ograniczenia na rynku pracy, skokowe wzrosty cen materiałów.  

 Tendencja do wydłużania okresów gwarancyjnych.  

 Bariera w dostępie do produktów kredytowych (kredyty, pożyczki, gwarancje).  

 

Szanse i zagrożenia na rynku gwarancji 
komercyjnych w kolejnych latach 

460 mln 
Roczny przypis 

składki  

z gwarancji na rynku 

ubezpieczeniowym 

KUKE S.A. - wiarygodny partner w bezpiecznym eksporcie 27 



Dziękuję 
za uwagę 

Waldemar Kaczyński 
Manager Regionu – Biuro Sprzedaży 

kontakt@kuke.com.pl 

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. 

ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa 

www.kuke.com.pl 

Waldemar.Kaczynski@kuke.com.pl 



Bezpiecznie z KUKE  
 Ubezpieczenie polskich 
inwestycji bezpośrednich za 
granicą 

Czerwiec 2019 r. 
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Motywy decyzji inwestycyjnych 

 szansa rozwoju firmy dzięki większej skali działalności i sprzedaży 

 poprawa  efektywności działania (tanie i łatwiej dostępne surowce, tania siła robocza, niższe koszty sprzedaży, ominięcie 

istniejących barier (np. barier celnych) 

Ryzyko związane z bezpośrednią inwestycją za granicą 

możliwość utraty poniesionych na ten cel nakładów własnych inwestora w wyniku wystąpienia zdarzeń określanych jako ryzyko polityczne i siły 

wyższej 

 
 
 

Bezpieczne 
Inwestycje 

KUKE S.A. - wiarygodny partner w bezpiecznym eksporcie 
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Ochroną ubezpieczeniową może być objęte jedno, kilka lub łącznie wszystkie poniższe 

zdarzenia ryzyka politycznego i siły wyższej: 

 decyzje podjęte przez władze kraju inwestycji uniemożliwiające realizację inwestycji, 

 powszechne moratorium płatnicze,  

 niemożność lub opóźnienia w dokonywaniu transferu  spowodowane wydarzeniami 

politycznymi lub środkami prawnymi, 

 wprowadzenia przepisów, które powodują zwolnienie z długu w przypadku płatności 

dokonanych wobec inwestora w walucie lokalnej,  

 decyzje rządu RP / UE powodujące ograniczenia w handlu uniemożliwiające realizację 

inwestycji, 

 zdarzenia siły wyższej występujące poza granicami RP i obejmujące w szczególności: wojnę, 

powstanie, przewlekłe masowe strajki, trzęsienie ziemi, cyklon, powódź, pożar o rozmiarach 

katastrofalnych, awarię nuklearną, akty piractwa morskiego.    

Ochrona ubezpieczeniowa 

KUKE S.A. - wiarygodny partner w bezpiecznym eksporcie 



Przedmiot ubezpieczenia 

Przedmiotem ubezpieczenia są wniesione przez inwestora nakłady pieniężne, 
rzeczowe lub w postaci wartości niematerialnych i prawnych, dokonane w 
zagraniczne przedsiębiorstwo (utworzenie lub nabycie i prowadzenie zagranicznego 
przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części), które upoważniają do udziału w 
zyskach, w masie upadłościowej, gwarantują prawo głosu, nadzoru i 
współzarządzania, rozumiane np. jako: 

   wkłady na pokrycie kapitału zakładowego, 

   wyodrębniony kapitał oddziału lub przedstawicielstwa, 

   dopłaty do kapitału skorygowane o zwrot dopłat, 

   kapitały powstałe z wypracowanego i niepodzielonego zysku netto, 

   niepodzielony zysk lub strata netto, 

   wierzytelności wspólnika z tytułu pożyczki, 

   własność i inne prawa na nieruchomości oraz innych aktywach trwałych    

          znajdujących się w kraju inwestycji 
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Inwestycje obejmowane ochroną 
ubezpieczeniową  

Ubezpieczane są inwestycje: 

   nowe, tj. nakłady inwestycyjne ponoszone po złożeniu wniosku o 

ubezpieczenie (w uzasadnionych sytuacjach możliwe są odstępstwa), 

   długoterminowe (takie, które nie zostaną zbyte przez inwestora w ciągu 3 lat 

od ich dokonania), 

   dokonywane zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju inwestycji 

 

Umowa ubezpieczenia może być zawarta maksymalnie na okres 15 lat, jest 

corocznie odnawialna. 
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Pokrycie ubezpieczeniowe 

• Odpowiedzialność KUKE wynosi do 90 % 
ubezpieczonej inwestycji.  

 

• Udział własny inwestora w szkodzie ustala się na co 
najmniej 10%. 

 

 

 



Koszt ubezpieczenia 
 kosztem ubezpieczenia jest składka 
ubezpieczeniowa,  płatna corocznie od zgłoszonej 
w danym roku do ubezpieczenia wartości 
inwestycji 

 wysokość stawki za ubezpieczenie zależy od 
zakresu ryzyka objętego ochroną oraz od tego, czy 
obowiązuje z krajem inwestycji umowa o 
wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji.  

 w przypadku istnienia takiej umowy i 
ubezpieczenia wszystkich możliwych dla produktu 
ryzyk stawka wynosi 0,6% (pojedynczego 
zdarzenia 0,1%-0,2%) wartości inwestycji,  

przy braku umowy tego typu – 1,2% 
(pojedynczego zdarzenia 0,2%-0,4%). 
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Korzyści 

chroni inwestycję przed ryzykiem politycznym występującym w kraju inwestycji 

 

zapewnia odszkodowanie, które pozwala odzyskać zainwestowane środki do   

   wysokości 90%. 

 

ochrona może dotyczyć blisko 200 krajów na świecie  

 

obejmuje okres inwestycji nawet do 15 lat 
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KUKE S.A. - wiarygodny partner w bezpiecznym eksporcie 

Gdzie można znaleźć więcej informacji o naszej ofercie 

 Strona internetowa KUKE  Profil Twitter 
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Dziękuję 
za uwagę 

Marcin Nieckarz 
Młodszy Menedżer Produktu – Biuro Rozwoju 

Produktów 

Infolinia: 801 805 853 

kontakt@kuke.com.pl 

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. 

ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa 

www.kuke.com.pl 

Marcin.Nieckarz@kuke.com.pl 

603 173 377 


