UBEZPIECZENIE KRÓTKOTERMINOWYCH NALEŻNOŚCI
DOKUMENT ZAWIERAJĄCY INFORMACJE O PRODUKCIE UBEZPIECZENIOWYM
Ubezpieczyciel: Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, Polska
(zwana dalej KUKE S.A.), Zezwolenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1991 r. na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej w grupie 14 oraz w grupie 16 Działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz majątkowe)
Załącznika „Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń” do ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Produkt: Ubezpieczenie należności krótkoterminowych Europolisa (EP)
Pełne informacje podane są przed zawarciem Umowy ubezpieczenia w udostępnionych Ogólnych warunkach ubezpieczenia (zwanych dalej
OWU) oraz w Warunkach szczegółowych. Ogólne warunki ubezpieczenia w postaci pliku PDF udostępnione są także do pobrania z adresu
internetowego:
https://www.kuke.com.pl/download/gfx/kuke/pl/defaultstronaopisowa/86/1/1/owu_europolisa.pdf

JAKIEGO RODZAJU JEST TO UBEZPIECZENIE?
Ubezpieczenie kredytu jest wymienione grupie 14 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia
11 września 2015 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 999 j.t.).
Ubezpieczenie kredytu obejmuje ochroną należności, za które zapłata dokonywana jest w kredycie krótkoterminowym, zarówno od
dłużników krajowych jak i od dłużników zagranicznych.

CO JEST PRZEDMIOTEM
UBEZPIECZENIA?
 Przedmiotem ubezpieczenia są bezsporne
należności
pieniężne
przysługujące
Ubezpieczającemu od dłużnika, mającego
siedzibę w kraju wymienionym w załączniku nr
1 do OWU, z tytułu dostaw towarów lub
wykonywania usług, których zapłata jest
realizowana w kredycie krótkoterminowym do
180 dni, licząc od daty wystawienia faktury
uprawniającej do otrzymania zapłaty.
 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje całkowitą
lub
częściową
utratę
należności
Ubezpieczającego określonych w § 1 OWU,
jeśli utrata ta jest następstwem zdarzeń
określonych jako ryzyko handlowe (zgodnie
z § 2 OWU).

CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZENIE?
Główne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności KUKE S.A.
uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
 Szkód nie będących bezpośrednim następstwem ryzyka wymienionego w § 2 OWU.
 Strat spowodowanych naruszeniem lub niewykonaniem przez Ubezpieczającego
warunków umowy ubezpieczenia.
 Należności przysługujących od dłużników, w stosunku do których Ubezpieczający jest
podmiotem dominującym lub zależnym.
 Należności przysługujących od instytucji rządowych i innych podmiotów, których
upadłość nie może być ogłoszona zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w
kraju dłużnika.
 Należności ubocznych Ubezpieczającego (w szczególności kar umownych, odsetek za
opóźnienie i odszkodowań za zwłokę).
 Strat z tytułu różnic kursowych.
 Należności płatnych w drodze akredytywy nieodwołalnej i potwierdzonej przez bank
mający siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.
 Należności płatnych przed wydaniem towarów lub wykonaniem usługi (przedpłata).
 Strat powstałych wskutek:
a) niewykonania, częściowego niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu
przez Ubezpieczającego lub jego zleceniobiorców (podwykonawców),
b) naruszenia lub niewykonania przez Ubezpieczającego lub jego zleceniobiorców
(podwykonawców) przepisów prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej
Polskiej oraz krajach realizacji kontraktu lub płatności,
c) naruszenia lub niewykonania przez dłużnika przepisów prawnych, decyzji i
zarządzeń organów państwowych lub administracyjnych dotyczących handlu
zagranicznego lub obrotu dewizowego w kraju dłużnika.
 Kosztów transferu środków pieniężnych.
 Strat powstałych wskutek urzeczywistnienia się ryzyka politycznego tj.
któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w § 4 ust. 11 OWU.
 Strat spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio:
a) wybuchem wojny, rewolucji, strajków lub zamieszek, wystąpieniem klęsk
żywiołowych, w szczególności takich jak: powódź, trzęsienie ziemi, zalanie przez
falę morską,
b) działaniami energii jądrowej lub radioaktywności,
c) bądź innymi niż wymienione w podpunktach a - c zdarzeniami lub działaniami
mającymi taki sam nadzwyczajny charakter.

JAKIE SĄ OGRANICZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ?
Odpowiedzialność KUKE S.A.
! Górną granicę odpowiedzialności KUKE S.A. stanowi limit kredytowy ustalony dla
każdego z dłużników, pomniejszony o udział własny Ubezpieczającego.
! Limit kredytowy jest to przewidywana maksymalna wysokość zobowiązań dłużnika
wobec Ubezpieczającego, wynikająca z warunków płatności i dostaw towarów lub
wykonania usług, za które KUKE S.A. wypłaci odszkodowanie zgodnie z
postanowieniami umowy ubezpieczenia.
! Odpowiedzialność KUKE S.A. rozpoczyna się w dniu wysyłki towaru lub wykonania
usługi potwierdzonej fakturą uprawniającą do otrzymania zapłaty, nie wcześniej
jednak, niż po ustaleniu limitu kredytowego dla danego dłużnika, pod warunkiem
zapłaty w określonym terminie składki, o której mowa w § 11 OWU.
! Odpowiedzialność KUKE S.A. obejmuje należności z tytułu wysyłek towaru lub
wykonania usług, które nastąpiły w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia.

GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE?
 Ubezpieczenie skierowane jest do przedsiębiorcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i obejmuje ochroną
należności od dłużników krajowych oraz zagranicznych wymienionych w załączniku nr 1 do OWU

CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW UBEZPIECZONEGO?
Zgodnie z § 12 OWU:
1) Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni od powzięcia wiadomości) przekazać KUKE S.A.
wszelkie uzyskane informacje o możliwości wystąpienia zdarzeń wymienionych w § 2 ust. 2 OWU, które mogą mieć wpływ na
opóźnienie lub nieotrzymanie przez niego ubezpieczonych należności wynikających z kontraktu, powstałych w trakcie trwania
umowy ubezpieczenia.
2) Ubezpieczający powinien zgłosić po upływie 60 dni jednak nie później niż do 90 dnia, licząc od terminu płatności
przewidzianego w kontrakcie lub przedłużonego na warunkach określonych w § 10 ust. 3 OWU, na formularzu ustalonym
przez KUKE S.A., wniosek o interwencję dotyczący każdej niezapłaconej należności objętej ochroną ubezpieczeniową, pod
rygorem utraty prawa do ochrony ubezpieczeniowej tej należności.
3) We wniosku o interwencje Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić wszystkie pozostałe należności przysługujące mu od
dłużnika, w tym także te, w stosunku do których termin płatności jeszcze nie nastąpił, pod rygorem utraty prawa do ochrony
ubezpieczeniowej ubezpieczonych należności.
4) W wypadkach, gdy całość lub część należności (objętych i nieobjętych ochroną ubezpieczeniową) nie wpłynęła na rachunek
bankowy Ubezpieczającego w ciągu 30 dni, licząc od terminu płatności określonego w kontrakcie Ubezpieczający zobowiązany
jest:
a) wstrzymać wysyłki towaru lub realizację usług,
b) podjąć niezbędne działania w celu otrzymania należności od dłużnika, jego poręczycieli, gwarantów lub innych osób
trzecich,
c) uzyskać uprzednią zgodę KUKE S.A. w przypadku:
 zawierania porozumień, układów lub ugód dotyczących ubezpieczonych należności,
 zrzeczenia się swoich praw lub zabezpieczeń związanych z tymi należnościami, lub odstępowania ich na rzecz osób
trzecich,
 zawierania jakichkolwiek umów dotyczących przeniesienia prawa własności do towarów.
5) Po zgłoszeniu wniosku o interwencję Ubezpieczający zobowiązany jest:
a) udostępnić KUKE S.A. środki prawne umożliwiające realizację jego praw w stosunku do dłużnika, włącznie z ustanowieniem
na rzecz KUKE S.A. pełnomocnictwa do działania w tym zakresie w imieniu Ubezpieczającego,
b) zastosować się do ustaleń i wytycznych KUKE S.A.,
c) przedstawić wszelkie informacje, dokumenty i materiały dotyczące lub mające bezpośredni bądź pośredni związek z
prowadzonym postępowaniem windykacyjnym.
Zgodnie z § 13 OWU:
1) W razie powstania szkody objętej ubezpieczeniem Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić roszczenie odszkodowawcze na
formularzu ustalonym przez KUKE S.A., udzielić KUKE S.A. wszelkich informacji oraz przedstawić dokumenty i inne dowody
niezbędne do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej rozmiarów.
2) Częścią kompletnego i udokumentowanego zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych jest historia rachunku dłużnika –
analityczny wydruk z systemu komputerowego zapisów księgowych na koncie dłużnika prowadzonym przez Ubezpieczającego.
Zgodnie z § 17 OWU:
1) Ubezpieczający po otrzymaniu całości lub części odszkodowania, zobowiązany jest dokonać w terminie i formie określonej
przez KUKE S.A., przelewu praw do roszczeń.
2) Ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć KUKE S.A. wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonać czynności niezbędnych
w celu skutecznego dochodzenia praw przez KUKE S.A..
Zgodnie z § 18 OWU:
1) Ubezpieczający zobowiązany jest współpracować z KUKE S.A. w prowadzonym przez nią postępowaniu regresowym, zwłaszcza
przy zabezpieczaniu roszczeń do masy upadłości lub gdy udział Ubezpieczającego jako strony w kontrakcie jest niezbędny w
myśl przepisów prawa kraju dłużnika.

Zgodnie z § 20 OWU:
1) W przypadku prowadzenia postępowania regresowego w odniesieniu do kwoty wypłaconego odszkodowania oraz kwoty
stanowiącej udział własny Ubezpieczającego wszelkie kwoty odzyskane po wypłacie odszkodowania, otrzymane od dłużnika,
osób zobowiązanych do zapłaty za dłużnika z tytułu udzielonych zabezpieczeń majątkowych, jak również kwoty otrzymane z
tytułu realizacji innych zabezpieczeń majątkowych, bez względu na to na jaki rachunek zostaną zaliczone, dzielone są
pomiędzy Ubezpieczającym i KUKE S.A. proporcjonalnie do zakresu pokrycia szkody.
2) Przekazywania kwot odzyskanych Ubezpieczający lub KUKE S.A. dokonują w terminie 15 dni, licząc od daty ich wpływu, z
zastosowaniem kursu średniego waluty faktury według tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego opublikowanej w dniu
wpływu ww. kwot z podaniem ich wysokości.

JAK I KIEDY NALEŻY OPŁACAĆ SKŁADKI?
Składka (§ 11 ust. 1 OWU)
Ubezpieczający obowiązany jest zapłacić KUKE S.A. składkę ubezpieczeniową, w wysokości określonej w obowiązującej Tabeli
Opłat. Składka ubezpieczeniowa obliczana jest dla kwoty każdego limitu kredytowego. Jeżeli w umowie ubezpieczenia ustalony
został więcej niż jeden limit kredytowy, wówczas Ubezpieczający obowiązany jest zapłacić tytułem składki kwotę stanowiącą
sumę składek obliczonych dla każdego limitu kredytowego.
Termin płatności składki ubezpieczeniowej (§ 11 ust. 2 OWU)
Składka płatna jest jednorazowo z góry, nie później niż w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia pod rygorem
określonym w § 8 ust. 3 OWU. Zapłata składki następuje na podstawie umowy ubezpieczenia na rachunek KUKE S.A. wskazany w
warunkach szczegółowych.
Rozliczenie składki w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczeniowej (§ 11 ust. 3 OWU)
W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje
zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA?
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres jednego roku. Z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 7 OWU umowę ubezpieczenia
uważa się za zawartą z chwilą podpisania warunków szczegółowych przez obie strony. Data rozpoczęcia oraz zakończenia ochrony
ubezpieczeniowej określona jest w warunkach szczegółowych.

JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ?
1) Jeżeli Ubezpieczający nie zapłaci w terminie składki ubezpieczeniowej umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w dniu
następnym po upływie terminu płatności składki i nie wywołuje żadnych skutków prawnych dla stron, począwszy od daty jej
zawarcia.
2) Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta jest możliwe:
a) jeżeli przedmiotem ubezpieczenia były wyłącznie należności przysługujące od dłużnika, co do którego limit kredytowy został
anulowany, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem anulowania limitu kredytowego.
b) w innym niż ww. przypadku anulowania limitu kredytowego, Ubezpieczający ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia
ze skutkiem natychmiastowym w ciągu siedmiu dni od daty anulowania tego limitu. Jeżeli Ubezpieczający nie złoży
oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub złoży to oświadczenie po upływie siedmiu dni, umowa ubezpieczenia jest
kontynuowana na dotychczasowych warunkach w odniesieniu do należności przysługujących od innych dłużników, dla których
zostały ustalone limity kredytowe.
c) jeżeli Ubezpieczający nie wypełnia zobowiązań wynikających z umowy ubezpieczenia, KUKE S.A. wzywa do wykonania tego
zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wskazanego terminu będzie uprawniona do wypowiedzenia
umowy ze skutkiem natychmiastowym
3) Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w okresie 7 dni od daty zawarcia umowy; odstąpienie od umowy nie
zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim Korporacja udzielała ochrony ubezpieczeniowej.

