OGÓLNE WARUNKI
GWARANTOWANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA
UBEZPIECZEŃ KOSZTÓW POSZUKIWANIA
ZAGRANICZNYCH RYNKÓW ZBYTU (PZR)
Zatwierdzone decyzją Ministra Finansów nr PZ/25/2004 z dnia 14 lipca 2004 r.
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§ 1.
Zasady ogólne
Zgodnie z postanowieniami Ogólnych warunków gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kosztów
poszukiwania zagranicznych rynków zbytu, zwanych dalej „Ogólnymi warunkami” oraz uzupełniających
je Indywidualnych postanowień umownych, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna,
zwana dalej „Korporacją”, zobowiązuje się do pokrywania szkody poniesionej przez Ubezpieczającego w zakresie
uzasadnionych kosztów i wydatków poniesionych w związku z podejmowaniem działań zmierzających
do zawarcia kontraktów eksportowych z kontrahentami z zagranicznych rynków zbytu.
§ 2.
1.

2.

Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej
Ubezpieczenie kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu obejmuje uzasadnione koszty i wydatki
związane z podejmowaniem działań zmierzających do zawarcia kontraktów eksportowych z kontrahentami
z ubezpieczonych rynków zbytu i poniesione przez Ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia
oraz w kwocie łącznego budżetu, określonego w Indywidualnych postanowieniach umownych.
Do kosztów i wydatków, o których mowa w ust. 1 powyżej, zalicza się w szczególności:
1)
koszty uczestnictwa w targach, wystawach i imprezach pokrewnych, jakie odbywają się
na ubezpieczonych rynkach zbytu, związanych z towarami, w zakresie których Ubezpieczający
zamierza zawierać kontrakty eksportowe, włączając w to koszty przewozu towarów, podróży,
przygotowania publikacji informacyjnych o Ubezpieczającym, urządzenia stoiska;
2)
koszty tworzenia przedstawicielstwa na ubezpieczonym rynku zbytu, w szczególności koszty
wynagrodzenia i ubezpieczenia osób przebywających w tym celu na ubezpieczonym rynku zbytu,
koszt utworzenia składu towarów,
3)
koszty związane z najmem lokali, dzierżawą, leasingiem i innymi umowami o podobnym charakterze,
rzeczy ruchomych i nieruchomości środków trwałych, niezbędnych do realizacji przyjętej strategii
marketingowej;
4)
koszty przygotowań związanych z wprowadzeniem towarów na ubezpieczone rynki zbytu, włączając
w to sporządzanie próbek, wykonanie ekspertyz i badań, adaptacje towarów do standardów,
przygotowanie ofert do przetargów oraz koszty czynności wymaganych przez prawo obowiązujące
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3.

na ubezpieczonym rynku zbytu do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu określonego
towaru;
5)
koszty promocji towarów oferowanych przez Ubezpieczającego na ubezpieczonych rynkach zbytu,
włączając w to koszty przygotowania strony internetowej i koszty reklamy;
6)
koszty doradztwa na ubezpieczonych rynkach zbytu w dziedzinach związanych bezpośrednio
z poszukiwaniem zagranicznych rynków zbytu;
7)
koszty związane z pobytem na ubezpieczonych rynkach zbytu, w szczególności koszty noclegów,
diet oraz koszty reprezentacyjne;
8)
koszty związane z przyjmowaniem w kraju delegacji zagranicznej, złożonej z przedstawicieli
pozyskiwanego kontrahenta z rynków ubezpieczanych, w siedzibie Ubezpieczającego;
9)
koszty szkoleń pracowników lub przedstawicieli Ubezpieczającego, związanych z pobytem
na ubezpieczonych rynkach zbytu, pod warunkiem iż osoby te są obywatelami polskimi.
Ponoszone koszty i wydatki na działania promocyjno-akwizycyjne nie mogą bezpośrednio zwiększać
wartości majątku trwałego przedsiębiorstwa.
Pozyskiwanie nowych rynków zbytu dotyczy w szczególności:
1)
wejścia na rynek zagraniczny, na którym przedsiębiorca nie prowadzi sprzedaży towarów;
2)
rozszerzenia sprzedaży poprzez pozyskanie nowych kontrahentów na wnioskowanym rynku;
3)
wprowadzenia nowego towaru, którego dotychczas przedsiębiorca nie sprzedawał
na wnioskowanym rynku.

§ 3.
Okres ochrony ubezpieczeniowej
Okres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje dwa następujące po sobie okresy: okres ubezpieczenia oraz okres
amortyzacji, które podzielone są na roczne okresy rozliczeniowe. Początek ochrony ubezpieczeniowej, czas
trwania każdego z wymienionych dwóch okresów oraz warunki otwarcia nowego okresu rozliczeniowego określone
są w Indywidualnych postanowieniach umownych.
§ 4.
1.

2.
3.

Suma ubezpieczenia
Maksymalną sumę ubezpieczenia stanowi określony w Indywidualnych postanowieniach umownych łączny
budżet obejmujący sumę wszystkich kosztów i wydatków, jakie może ponieść Ubezpieczający
w związku z poszukiwaniem zagranicznych rynków zbytu w okresie ubezpieczenia. Łączny budżet może
być wykorzystany przez Ubezpieczającego do wysokości budżetów cząstkowych przyznanych decyzją
Korporacji na każdy okres rozliczeniowy.
Łączny budżet, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie tzn. zostać zwiększony lub zmniejszony
w momencie otwarcia nowego okresu rozliczeniowego.
Suma przyznanych budżetów cząstkowych nie może przekroczyć kwoty łącznego budżetu określonego
w Indywidualnych postanowieniach umownych, przy czym niewykorzystana suma budżetu cząstkowego
przyznanego na dany okres rozliczeniowy nie przechodzi na przyszłe okresy rozliczeniowe.

§ 5.
Zdarzenie wywołujące szkodę
Zdarzeniem wywołującym szkodę jest niezawarcie przez Ubezpieczającego z przyczyn od niego niezależnych
w okresie ochrony ubezpieczeniowej kontraktów eksportowych z kontrahentami z ubezpieczonych rynków zbytu
o wartości wystarczającej do pokrycia poniesionych kosztów i wydatków, o ile te koszty i wydatki zostały
poniesione przez Ubezpieczającego w związku z poszukiwaniem zagranicznych rynków zbytu na zasadach
określonych w niniejszych Ogólnych warunkach i Indywidualnych postanowieniach umownych.
§ 6.
1.
2.

3.

Sporządzenie konta amortyzacyjnego
Po upływie każdego okresu rozliczeniowego Korporacja kontroluje prawidłowość przebiegu realizacji
umowy ubezpieczenia.
Na podstawie przedłożonych przez Ubezpieczającego dokumentów po zakończeniu każdego okresu
rozliczeniowego sporządzane jest konto amortyzacyjne, które wykazuje:
1)
w okresie ubezpieczenia po stronie „debet”: objęte ochroną ubezpieczeniową koszty i wydatki, ujęte
w księgach rachunkowych Ubezpieczającego w danym okresie rozliczeniowym i przez niego w nim
poniesione w ramach budżetu cząstkowego;
Korporacja może podjąć decyzję o uznaniu kosztów i wydatków w kwocie zredukowanej proporcjonalnie do
różnicy między rzeczywistym udziałem składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanych
towarach i usługach a udziałem określonym w Indywidualnych postanowieniach umownych.
2)
po stronie „kredyt”: kwoty uzyskanych przez Ubezpieczającego przychodów wymienionych
w Indywidualnych postanowieniach umownych w procencie określonym w Indywidualnych
postanowieniach umownych w związku ze zrealizowanymi w danym okresie rozliczeniowym
transakcjami eksportowymi z kontrahentami pochodzącymi z ubezpieczonych rynków zbytu,
włączając w to transakcje eksportowe zrealizowane z udziałem pośrednika lub na rzecz osoby
trzeciej.
Dla każdego okresu rozliczeniowego w okresie amortyzacji na powyższym koncie uwzględniany jest
procent przychodów określony w ustępie 2 punkt 2 powyżej.
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4.

W przypadku, gdy wydatki i przychody wymienione powyżej wyrażone są w dewizach,
są one uwzględniane po przeliczeniu na EUR po średnim kursie złotego w stosunku do walut obcych
dla każdego miesiąca danego okresu rozliczeniowego obliczonym na podstawie średnich kursów
walutowych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski.

§ 7.
1.

Likwidacja konta amortyzacyjnego
Konto amortyzacyjne jest tymczasowo likwidowane po upływie każdego okresu rozliczeniowego,
z wyjątkiem ostatniego okresu rozliczeniowego, po którym następuje ustalenie i rozliczenie należnego
odszkodowania.
Likwidacji dokonuje się według poniższych zasad:
1)
w okresie ubezpieczenia, jeśli na koncie dla danego okresu rozliczeniowego powstało saldo
debetowe, Ubezpieczającemu przysługuje zaliczka na poczet odszkodowania w wysokości
65% salda, o którym mowa powyżej. Jeśli na koncie dla danego okresu rozliczeniowego powstało
saldo kredytowe, Ubezpieczający zobowiązany jest wypłacić Korporacji 65% tego salda, jednakże
nie więcej niż wynosi suma otrzymanych i nie zwróconych zaliczek na poczet odszkodowania.
2)
w okresie amortyzacji Ubezpieczający jest zobowiązany do zwrotu całości salda wykazanego
na koncie, jednakże nie więcej niż wynosi suma otrzymanych i nie zwróconych zaliczek na poczet
odszkodowania.
W uzasadnionych przypadkach Korporacja może wypłacić zaliczkę na poczet odszkodowania przed
sporządzeniem konta amortyzacyjnego, jednakże w kwocie nie przekraczającej połowy 65% wartości
przyznanego na dany okres rozliczeniowy budżetu cząstkowego.
Kwoty wypłacane Ubezpieczającemu po każdym okresie rozliczeniowym, z wyjątkiem ostatniego, stanowią
- do czasu ustalenia wysokości należnego odszkodowania - zaliczki na poczet odszkodowania.
Wysokość szkody ustalana jest po zamknięciu ostatniego okresu rozliczeniowego w okresie ochrony
ubezpieczeniowej.

2.

3.

4.
5.

§ 8.
1.
2.

3.

4.

§ 9.
1.

2.

§ 10.
1.
2.

Przyznanie budżetu cząstkowego na kolejny okres rozliczeniowy
Nowy okres rozliczeniowy nie może zostać otwarty, zanim nie zostanie zakończona likwidacja konta
amortyzacyjnego za okres poprzedzający.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli prawidłowości przebiegu realizacji umowy ubezpieczenia
Korporacja może zmniejszyć budżet cząstkowy na kolejny okres rozliczeniowy, ograniczyć ilość
ubezpieczanych rynków zbytu lub żądać zabezpieczeń spłaty przez Ubezpieczającego pobranych kwot
zaliczek na poczet odszkodowania.
Korporacja może podjąć decyzję o przyznaniu budżetu zredukowanego proporcjonalnie do różnicy między
deklarowanym w umowie ubezpieczenia udziałem składników pochodzenia zagranicznego
w eksportowanych towarach i usługach a rzeczywiście osiągniętym w poprzednim roku.
Na wniosek Ubezpieczającego, po dokonanej ocenie ryzyka, Korporacja może :
1)
zweryfikować okres ochrony ubezpieczeniowej,
2)
zweryfikować budżet całkowity.
Zakończenie okresu ubezpieczenia
Okres ubezpieczenia ulega natychmiastowemu zakończeniu w przypadku :
1)
porozumienia stron;
2)
jeżeli z dokonanej kontroli prawidłowości przebiegu realizacji umowy ubezpieczenia wynika,
że przedsiębiorca nie gwarantuje prawidłowego przebiegu realizacji umowy ubezpieczenia;
3)
w przypadku gdy w danym okresie rozliczeniowym nie został osiągnięty lub przekroczony poziom
minimalnej efektywności wydatkowania środków przeznaczonych na wejście na nowe rynki zbytu,
określony w Indywidualnych postanowieniach umownych, chyba że Korporacja podejmie inną
decyzję.
Za minimalną efektywność wydatkowania środków przeznaczonych na wejście na nowe rynki zbytu,
poniżej której następuje zakończenie okresu ubezpieczenia, uważa się próg, który stanowi stosunek części
przychodów obliczonej zgodnie z paragrafem 6 ust. 2 punkt 2) a kosztami i wydatkami wyliczonymi zgodnie
z paragrafem 6 ust. 2 punkt 1).
Zakończenie okresu ubezpieczenia może nastąpić po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego,
chyba że Korporacja podejmie inną decyzję. Zakończenie okresu ubezpieczenia nie powoduje rozwiązania
umowy ubezpieczenia, lecz przyspieszenie rozpoczęcia okresu amortyzacji określonego w Indywidualnych
postanowieniach umownych.
Obowiązki ubezpieczającego
Ubezpieczający zobowiązuje się płacić Korporacji składkę, skalkulowaną na podstawie stawki
za ubezpieczenie, określonej w Indywidualnych postanowieniach umownych.
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz w trakcie jej wykonywania Ubezpieczający jest obowiązany
zgłosić wszystkie okoliczności, które są lub powinny mu być znane, a mogą mieć wpływ na ocenę ryzyka
oraz na decyzję Korporacji o przyjęciu do ubezpieczenia lub kontynuowaniu umowy ubezpieczenia.
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3.

4.

5.

6.

7.

§ 11.
1.

Ubezpieczający gwarantuje rzetelność, prawidłowość i dokładność składanych przez siebie oświadczeń
podczas ubiegania się o ubezpieczenie i wykonywania umowy ubezpieczenia, a w szczególności
w odniesieniu do oświadczeń dotyczących procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego
w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym.
Ubezpieczający zobowiązuje się prowadzić swoje księgi rachunkowe w sposób umożliwiający kontrolę
rzeczywiście poniesionych kosztów i wydatków oraz uzyskanych na ubezpieczonych rynkach zbytu
przychodów.
Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić niezwłocznie Korporację o wszelkich czynnościach
lub trudnościach, które mogą mieć wpływ na poziom ubezpieczonego ryzyka lub na przebieg poszukiwania
zagranicznych rynków zbytu.
Ubezpieczający zobowiązuje się w szczególności do niezwłocznego informowania Korporacji:
1)
o wszelkich zmianach w treści dostarczonych przez niego informacji, w szczególności o zmianie
udziału składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanych towarach i usługach;
2)
o zmianach w przepisach prawnych na rynkach ubezpieczanych, istotnych dla prowadzonych
działań;
3)
o wszelkich zmianach w jego organizacji (utworzenie filii, nabycie udziałów w innych
przedsiębiorcach itd.);
4)
o częściowym lub całkowitym zaprzestaniu prowadzenia działalności na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej;
5)
o zwróceniu się przez niego do wierzycieli o zawieszenie płatności, złożeniu wniosku o wszczęcie w
stosunku do niego postępowania upadłościowego oraz o wszczęciu takiego postępowania,
wszczęciu w stosunku do niego innego postępowania (sądowego lub pozasądowego) dotyczącego
jego likwidacji lub przekształcenia własnościowego.
Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia Korporacji faktu otrzymania wszelkiej pomocy publicznej, którą
uzyskał lub może uzyskać i która ma na celu poniesienie w części lub w całości kosztów i wydatków
będących przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczający ma obowiązek złożyć w terminie 60 dni:
1) po upływie okresu rozliczeniowego w okresie ubezpieczenia - wykazu kosztów i wydatków
poniesionych w okresie rozliczeniowym przez Ubezpieczającego w związku z poszukiwaniem
zagranicznych rynków zbytu oraz wykazu przychodów zrealizowanych w tym okresie przez
Ubezpieczającego;
2) po upływie okresu rozliczeniowego w okresie amortyzacji - wykazu przychodów zrealizowanych
w tym okresie przez Ubezpieczającego.
Na podstawie tych wykazów sporządzane jest konto amortyzacyjne, o którym mowa w paragrafie 6.
Wyżej wymienione wykazy powinny być datowane i poświadczone przez zarząd Ubezpieczającego
za zgodność z księgami rachunkowymi. Należy do nich również załączyć sprawozdanie finansowe
Ubezpieczającego (dla zamkniętych okresów sprawozdawczych), pisemny raport o działaniach
podejmowanych w okresie rozliczeniowym w zakresie poszukiwania zagranicznych rynków zbytu,
obejmujący ustosunkowanie się do planowanych działań i oświadczenie Ubezpieczającego w sprawie
rzeczywistego udziału składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanych w okresie
rozliczeniowym towarach i usługach oraz inne dokumenty wskazane przez Korporację.
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
Decyzją Korporacji umowa ubezpieczenia może ulec rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku niedotrzymania postanowień Ogólnych warunków i Indywidualnych postanowień umownych.
Korporacja może również podjąć decyzję o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia w następujących
przypadkach:
1)
gdy Ubezpieczający dokonuje inwestycji na ubezpieczonych rynkach zbytu, mającej na celu lokalną
produkcję towarów, których zbytu dotyczy ochrona ubezpieczeniowa, lub ich substytutów,
2)
gdy w wyniku zawarcia porozumienia z osobą trzecią lub zmiany struktury kapitału
Ubezpieczającego lub też z jakiegokolwiek innego powodu, swoboda działania lub zakres
działalności Ubezpieczającego na ubezpieczonych rynkach zbytu, zostają ograniczone,
3)
jeżeli z dokonanej kontroli prawidłowości przebiegu realizacji umowy ubezpieczenia wynika,
że przedsiębiorca nie gwarantuje prawidłowego przebiegu realizacji umowy ubezpieczenia,
4)
w przypadku, gdy niezawarcie kontraktu lub kontraktów eksportowych na ubezpieczonych rynkach
zbytu spowodowane jest przyczynami zależnymi od Ubezpieczającego, a w szczególności:
a)
niedołożeniem należytej staranności przy realizacji poszukiwania zagranicznych rynków zbytu,
(włączając w to brak kontynuacji działań zmierzających do zawarcia kontraktów eksportowych
z kontrahentami z ubezpieczonych rynków zbytu w okresie amortyzacji),
b)
postępowaniem Ubezpieczającego charakteryzującym się niską dbałością o efektywne
prowadzenie działalności gospodarczej,
c)
nienależytą, bądź ograniczoną realizacją zaakceptowanego planu działań, przy nieosiągnięciu
minimalnego poziomu efektywności wydatkowania środków na pozyskanie nowych rynków,
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d)

2.

3.

§ 12.
1.

2.

brakiem nadzoru nad działaniami prowadzonymi przez przedstawicieli Ubezpieczającego
na rynkach ubezpieczonych,
e)
nie przekazywaniem pełnej informacji na temat rynków ubezpieczonych lub informacji
odbiegających od stanu faktycznego,
f)
postępowaniem Ubezpieczającego w sposób sprzeczny z przepisami prawa obowiązującego
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i na terenie ubezpieczonych rynków zbytu
oraz z przyjętymi zasadami prowadzenia działalności gospodarczej na ubezpieczonych
rynkach zbytu, np. prowadzenie działalności bez wymaganych przez prawo obowiązujące
na terenie ubezpieczonych rynków zbytu zezwoleń i koncesji lub wbrew ich postanowieniom
lub w przypadku skazania Ubezpieczającego za naruszenie praw patentowych lub za inne
przestępstwa, na mocy ostatecznej decyzji sądu,
g)
jego odmową lub zwlekaniem z zawarciem kontraktu eksportowego lub realizacją sprzedaży
bez uzasadnionej przyczyny;
5)
w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia lub ukrycia faktów przez Ubezpieczającego
przy zawieraniu i w trakcie wykonywania umowy ubezpieczenia;
6)
w przypadku gdy przekroczony został deklarowany w umowie ubezpieczenia udział składników
pochodzenia zagranicznego w eksportowanych towarach i usługach,
7)
w przypadku trwałego pogorszenia się wyników prowadzonej działalności, w stopniu
uniemożliwiającym skuteczne prowadzenie działań akwizycyjnych na ubezpieczonych rynkach,
8)
w przypadku likwidacji Ubezpieczającego dokonanej na drodze sądowej lub pozasądowej,
w przypadku całkowitego lub częściowego zaprzestania prowadzenia działalności na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej lub przekształcenia własnościowego, w przypadku całkowitego
lub częściowego zbycia majątku Ubezpieczającego lub w przypadku zawarcia umowy o dzierżawę
i zarządzanie dotyczącej całości lub części aktywów Ubezpieczającego.
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia zwalnia Korporację z przyjętych na siebie zobowiązań i równocześnie
zobowiązuje Ubezpieczającego do natychmiastowego zwrotu całości otrzymanych zaliczek na poczet
odszkodowania, po potrąceniu dokonanych już przez Ubezpieczającego zwrotów oraz wpłaconych składek
na rzecz Korporacji z wyłączeniem tych składek, które odpowiadają zakończonym okresom
rozliczeniowym.
Od każdej kwoty należnej Korporacji od Ubezpieczającego z tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia
Korporacja nalicza odsetki ustawowe, poczynając od dnia ich wymagalności.
Kontrola
Ubezpieczający zobowiązuje się ułatwić Korporacji wykonywanie przysługującego jej prawa kontroli,
a w szczególności zobowiązuje się udostępnić wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania umowy
ubezpieczenia, bądź ich poświadczone za zgodność kopie, udzielić dostępu do prowadzonych ksiąg
rachunkowych, zezwolić na przeprowadzenie czynności sprawdzających w celu sprawdzenia rzetelności,
uczciwości i dokładności oświadczeń Ubezpieczającego, jak również przestrzegania przyjętych przez niego
obowiązków.
Korporacja zastrzega sobie prawo do wyznaczenia podmiotu do sprawowania kontroli i przeprowadzenia
czynności sprawdzających, do których ma prawo, a także w zależności od potrzeb – do dokonania
tłumaczenia na koszt Ubezpieczającego dokumentów sporządzonych w języku obcym,
o ile Ubezpieczający sam nie dostarczył prawidłowo przetłumaczonego tekstu w języku obcym.

§ 13.
1.

Przeniesienie prawa do odszkodowania z umowy ubezpieczenia
Prawo do odszkodowania wynikające z niniejszych Ogólnych warunków może zostać przeniesione przez
Ubezpieczającego na rzecz osoby trzeciej lub obciążone ograniczonym prawem rzeczowym wyłącznie
za uprzednią zgodą Korporacji wyrażoną na piśmie. Korporacja zastrzega sobie prawo powiadamiania
nabywcy (cesjonariusza) o wszelkich uchybieniach Ubezpieczającego wobec jakiegokolwiek obowiązku
wynikającego z umowy ubezpieczenia.
2.
Przeniesienie prawa do odszkodowania nie zwalnia Ubezpieczającego z jakiegokolwiek obowiązku
wynikającego z umowy ubezpieczenia. Wszelkie zarzuty, na które Korporacja mogłaby się powołać
względem Ubezpieczającego, są skuteczne również wobec osób trzecich, na rzecz których zostało
przeniesione prawo do odszkodowania, z chwilą powzięcia wiadomości o przelewie (cesji).
3. Do przeniesienia praw i przekazania obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia przez Korporację
wymagana jest zgoda Ubezpieczającego.
§ 14. Właściwość sądowa
Wszelkie spory wynikłe z umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych Ogólnych warunków rozstrzyga
sąd właściwy na zasadach ogólnych.
§ 15. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,
w szczególności przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach
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eksportowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 59, poz. 609) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
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