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 krótkoterminowych należności - PAKIET
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/87/1/1/owu_pakiet_grudzien_2018.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
Należności przysługujące Ubezpieczającemu od
Kontrahenta, które łącznie spełniają następujące
warunki:
Dotyczą sprzedaży towarów do Kontrahenta,
za które zapłata dokonywana jest w Kredycie
kupieckim:
a) w przypadku sprzedaży do Kontrahenta
zagranicznego
z
maksymalnym
Terminem płatności do dwóch lat,
b) w przypadku sprzedaży do Kontrahenta
krajowego - z maksymalnym Terminem
płatności do jednego roku.
Są potwierdzone fakturą wystawioną zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
Powstały w okresie obowiązywania Limitu
kredytowego
i
spełniają
ewentualne
dodatkowe warunki określone w:
a) Decyzji limitowej ustalającej Indywidualny
Limit kredytowy oraz Limit kredytowy
Ochrona+,
b) Warunkach szczegółowych w przypadku
Automatycznego Limitu kredytowego.
Dotyczą
towarów
odebranych
przez
Kontrahenta,
Są bezsporne,
Termin ich płatności nie przypada po upływie
maksymalnego Okresu kredytu kupieckiego
określonego w:
a) Decyzji limitowej ustalającej Indywidualny
Limit kredytowy oraz Limit kredytowy
Ochrona+,
b) Warunkach szczegółowych w przypadku
Automatycznego Limitu kredytowego.
Są ujęte w zgłoszeniach obrotów, o których
mowa w § 17 OWU.

CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZENIE?

Główne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności KUKE S.A.
uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
Należności przysługujących od Kontrahenta, w stosunku do którego Ubezpieczający
jest podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu przepisów o
rachunkowości,
Należności przysługujących od instytucji rządowych i innych podmiotów, których
upadłość nie może być ogłoszona zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w
Rzeczypospolitej Polskiej,
Należności ubocznych Ubezpieczającego (w szczególności kar umownych, odsetek
ustawowych, odsetek za opóźnienie, odszkodowań za zwłokę),
Strat z tytułu różnic kursowych,
Kosztów transferu środków pieniężnych,
Należności płatnych w drodze akredytywy nieodwołalnej i potwierdzonej przez bank
mający siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej,
Należności odpowiadających obrotom niezgłoszonym w terminie określonym w
Warunkach szczegółowych, chyba, że KUKE S.A. wyraziła zgodę na przyjęcie do
ubezpieczenia tych Należności,
Należności płatnych przed wydaniem towarów (przedpłata) lub w dniu wystawienia
faktury,
Należności w stosunku, do których Ubezpieczający nie zgłosił wniosku o windykację
w terminie określonym w § 18 ust. 3 pkt 1 OWU,
Należności z tytułu Dostawy towarów w sytuacji, gdy opóźnienie w zapłacie
jakichkolwiek Należności (objętych lub nieobjętych ubezpieczeniem) od tego
Kontrahenta na dzień Dostawy towaru przekracza 60 dni, chyba, że na podstawie
wniosku Ubezpieczającego KUKE S.A. wyraziła zgodę na objęcie ochroną
ubezpieczeniową tych Należności,
Należności spornych do czasu przedłożenia przez Ubezpieczającego:
a) prawomocnego orzeczenia sądowego lub arbitrażowego, o którym mowa w § 22
ust. 7 pkt 1 OWU,
b) oświadczenia Kontrahenta, o którym mowa w § 22 ust. 7 pkt 2 OWU,
Szkód powstałych na skutek:

a) niewykonania, częściowego niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
sprzedaży przez Ubezpieczającego lub jego zleceniobiorców (podwykonawców),
b) naruszenia lub niewykonania przez Ubezpieczającego lub jego zleceniobiorców
(podwykonawców) przepisów prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej
Polskiej lub krajach realizacji Umowy sprzedaży lub płatności,

c) naruszenia lub niewykonania przez Kontrahenta przepisów prawnych, decyzji i
zarządzeń organów państwowych lub administracyjnych dotyczących handlu
zagranicznego lub obrotu dewizowego obowiązujących w jego kraju,
Należności, w stosunku do których Ubezpieczający zrzekł się bez zgody KUKE S.A.
roszczenia do Kontrahenta, poręczyciela, gwaranta albo innych zabezpieczających,
jeżeli występują,

Szkód powstałych na skutek wad formalnych dokumentów dotyczących Umowy
sprzedaży powstałych z winy Ubezpieczającego, uniemożliwiających dochodzenie
tych roszczeń,
Należności z tytułu Dostawy towaru po uzyskaniu przez Ubezpieczającego informacji
o powstaniu Szkody,
Szkód powstałych na skutek zdarzeń wymienionych w § 3 ust. 3 OWU, o ile zdarzenia
te miały miejsce po upływie 30 dni, licząc od Terminu płatności ustalonego w
Umowie sprzedaży,
Szkód niebędących bezpośrednim następstwem ryzyk wymienionych w § 3 OWU.
Szkód powstałych, gdy wymagane przez KUKE S.A. zabezpieczenia płatności utraciły
ważność lub okazały się nieskuteczne z przyczyn leżących po stronie
Ubezpieczającego,
Strat powstałych w wyniku siły wyższej, obejmującej w szczególności następujące
zdarzenia i ich skutki: wojnę, wojnę domową, powstanie, rewolucję, zamieszki,
przewlekłe masowe strajki, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, cyklon, tajfun,
powódź, gwałtowną falę przypływową, pożary, awarię nuklearną, akty piractwa
morskiego,
Strat powstałych w wyniku terroryzmu, rozumianego, jako czyn zabroniony ustawą
karną obowiązującą w chwili jego popełnienia, popełniony w celu:
a) poważnego zastraszenia wielu osób,
b) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego
państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania
określonych czynności,
c) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej
Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej
- a także groźba popełnienia czynu zabronionego ustawą karną w celu opisanym w
lit. a- c powyżej.

JAKIE SĄ OGRANICZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ?
!

!

Odpowiedzialność KUKE S.A.
Górną granicę odpowiedzialności KUKE S.A. stanowi:
a) z tytułu objęcia ochroną Należności Ubezpieczającego od wszystkich
Kontrahentów – Limit wypłaty odszkodowań,
b) z tytułu objęcia ochroną Należności Ubezpieczającego od pojedynczego
Kontrahenta – wysokość ustalonego Limitu kredytowego.
Limit wypłaty odszkodowań ustalony jest w Warunkach szczegółowych jako
wielokrotność składki ubezpieczeniowej należnej KUKE S.A. za dany okres
rozliczeniowy.

GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE?

 Ubezpieczenie skierowane jest do przedsiębiorcy zarejestrowanego w Rzeczpospolitej Polskiej i obejmuje ochroną
ubezpieczeniową Należności Kontrahentów krajowych oraz zagranicznych (z wyłączeniem Kontrahentów z krajów obejmowanych
Polisą na Wschód).

CO NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW UBEZPIECZONEGO?

Zgodnie z § 17 OWU:
Ubezpieczający zobowiązany jest zgłaszać do ubezpieczenia wszystkie obroty podlegające ubezpieczeniu. Terminy oraz okresy, za
jakie następuje zgłoszenie obrotów określone są w Warunkach szczegółowych.
Zgodnie z § 18 OWU:
1. W trakcie trwania Umowy ubezpieczenia Ubezpieczający powinien niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni) przekazać
KUKE S.A. wszelkie uzyskane informacje o możliwości wystąpienia zdarzeń wymienionych w § 3 ust. 2 OWU, które mogą mieć
wpływ na opóźnienie lub nieotrzymanie przez niego ubezpieczonych Należności wynikających z Umowy sprzedaży.
2. Ubezpieczający, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 4 OWU, zobowiązany jest zgłosić do KUKE S.A. przez Ekstranet Wniosek o
windykację obejmujący wszystkie niezapłacone Należności od Kontrahenta objęte lub nieobjęte ochroną ubezpieczeniową, w
tym także te, w stosunku do których Termin płatności jeszcze nie nastąpił:
1) W przypadku prawnie stwierdzonej niewypłacalności Kontrahenta tj. wydania przez sąd prawomocnego postanowienia sądu
stwierdzającego zajście zdarzeń, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 ppkt a-h OWU - nie później niż 60 dnia od Terminu
płatności najdawniej wymagalnej Należności objętej ochroną ubezpieczeniową,
2) W pozostałych przypadkach - po upływie 30 dni nie później niż 60 dnia od Terminu płatności najdawniej wymagalnej
Należności objętej ochroną ubezpieczeniową.
3. Po zgłoszeniu wniosku o windykację, Ubezpieczający zobowiązany jest do:
1) Uzgodnienia z KUKE S.A. warunków ewentualnej dalszej sprzedaży do Kontrahenta (bez względu na przewidzianą formę
płatności czy jej zabezpieczenia),
2) Uzyskania zgody KUKE S.A. na zawarcie porozumienia, układu lub ugody dotyczącej ubezpieczonych Należności,
3) Udostępnienia KUKE S.A. na żądanie środków prawnych umożliwiających realizację praw Ubezpieczającego w stosunku do

Kontrahenta, poręczyciela albo gwaranta, jeżeli występują, lub innego zabezpieczającego,
4) Stosowania się do wytycznych i instrukcji KUKE S.A.,
5) Niezwłocznego (nie później niż w terminie 7 dni) przekazywania wszelkich informacji i dokumentów dotyczących lub
mających bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzonym Postępowaniem windykacyjnym,
6) Niezwłocznego (nie później niż w terminie 3 dni) zgłoszenia przez Ekstranet zapłaty przez Kontrahenta windykowanych
Należności.
Zgodnie z § 20 OWU:
1. Ubezpieczający zobowiązany jest, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 OWU, przesłać do KUKE S.A. Roszczenie odszkodowawcze na
formularzu ustalonym przez KUKE S.A.
2. KUKE S.A. potwierdza Ubezpieczającemu otrzymanie Roszczenia odszkodowawczego oraz informuje, jakie dokumenty są
potrzebne do ustalenia wysokości Szkody i kwoty odszkodowania w terminie 7 dni od otrzymania roszczenia.
3. Zgłoszone Roszczenie odszkodowawcze musi być kompletne i udokumentowane. Ubezpieczający zobowiązany jest do udzielenia
KUKE S.A. wszelkich informacji oraz przedstawienia dokumentów i innych dowodów niezbędnych do ustalenia okoliczności
wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową i wysokości Szkody.
Zgodnie z § 24 OWU:
Ubezpieczający po otrzymaniu całości lub części odszkodowania na żądanie KUKE S.A. zobowiązany jest potwierdzić przejście na
KUKE S.A. praw do roszczeń, o których mowa w ust. 1, zgodnie z instrukcją KUKE S.A. przekazaną Ubezpieczającemu
Zgodnie z § 25 OWU:
1. Ubezpieczający jest zobowiązany współpracować z KUKE S.A. w prowadzonym przez nią Postępowaniu regresowym, zwłaszcza
przy zabezpieczaniu roszczeń do masy upadłości lub gdy udział Ubezpieczającego jako strony Umowy sprzedaży jest niezbędny w
myśl przepisów prawa Kraju Kontrahenta lub innych mających zastosowanie w Postępowaniu regresowym.
2. Ubezpieczający zobowiązany jest wydać KUKE S.A. wszelkie dokumenty dotyczące Należności, za które wypłacono
odszkodowanie, niezbędne do dochodzenia tych Należności od Kontrahenta oraz przenieść w formie cesji praw, indosu lub innej
wymaganej formie prawnej wszelkie prawa wynikające z posiadanych zabezpieczeń rzeczowych lub zabezpieczeń osobistych
Należności, za które KUKE S.A. wypłaciła odszkodowanie.
Zgodnie z § 26 OWU:
1. Jeżeli po wypłacie odszkodowania windykacja Należności jest prowadzona odrębnie przez Ubezpieczającego i KUKE S.A., każda ze
stron, z wpłat i kwot uzyskanych, pokrywa w pierwszej kolejności własne wierzytelności. Po ich pokryciu kolejne wpłaty i kwoty
uzyskane pokrywają wierzytelności drugiej strony.
2. Jeżeli po wypłacie odszkodowania windykacja Należności jest prowadzona wspólnie, wówczas z każdej wpłaty i uzyskanej kwoty,
KUKE S.A. należna jest kwota wynikająca z proporcji obliczonej jako udział kwoty wypłaconego odszkodowania w aktualnym
saldzie nieuregulowanych Należności na dzień wypłaty odszkodowania.
3. Przekazywanie kwot, o których mowa w ust. 1 i 2, Ubezpieczający lub KUKE S.A. dokonują w terminie 15 dni, licząc od daty ich
wpływu, w walucie wpłat lub z zastosowaniem kursu średniego waluty wpłaty według tabeli kursów Narodowego Banku
Polskiego z dnia wpływu ww. kwot.

JAK I KIEDY NALEŻY OPŁACAĆ SKŁADKI?

Składki (§ 14 ust. 1 OWU)
Składka ubezpieczeniowa obliczana jest od wysokości obrotów zgłoszonych przez Ubezpieczającego według stawki procentowej
określonej w Warunkach szczegółowych.
Składka minimalna (§ 14 ust. 2 OWU)
1. Za każdy Okres rozliczeniowy Ubezpieczający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz KUKE S.A., bez względu na wysokość
zgłoszonych obrotów, składkę minimalną, której wysokość ustalona jest w Warunkach szczegółowych,
2. Składka minimalna płatna jest z góry jednorazowo lub w ratach określonych w Warunkach szczegółowych,
3. Składka minimalna płatna jest na podstawie wystawionych przez KUKE S.A. rachunków/faktur w terminie 15 dni od daty
wystawienia rachunku/faktury.
Końcowa składka rozliczeniowa (§ 14 ust. 3 OWU)
1. Po zakończeniu każdego Okresu rozliczeniowego KUKE S.A. dokonuje końcowego rozliczenia tego okresu, polegającego na
porównaniu wysokości składki minimalnej z sumą składek ubezpieczeniowych obliczonych zgodnie z ust. 1,
2. W przypadku, gdy wartość składki ubezpieczeniowej obliczonej na podstawie zgłoszonych obrotów jest wyższa niż wartość
składki minimalnej, Ubezpieczający dokonuje dopłaty w kwocie różnicy wynikającej z wyliczenia. Dopłata następuje w terminie
15 dni od daty wystawienia rachunku rozliczeniowego/faktury rozliczeniowej przez KUKE S.A.

KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA?

Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony lub nieokreślony. Początek pierwszego okresu rozliczeniowego oraz czas jego
trwania określony jest w Warunkach szczegółowych.

JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ?

1. Odpowiedzialność KUKE S.A. rozpoczyna się w pierwszym dniu obowiązywania Umowy ubezpieczenia wskazanym w Warunkach
szczegółowych. Jeżeli dzień ten przypada przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie
została zapłacona w terminie, KUKE S.A. może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym i żądać
zapłaty składki za okres, przez który ponosiła odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia
wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka.
2. W razie opłacania składki w ratach, niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może spowodować ustanie odpowiedzialności
KUKE S.A., jeżeli po upływie terminu KUKE S.A. wezwała Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie
7 dni od dnia wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.
3. Ubezpieczający ma prawo odstąpić od Umowy ubezpieczenia w okresie 7 dni od daty jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy
ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim KUKE S.A. udzielała ochrony
ubezpieczeniowej, jak również zapłacenia kosztów i opłat określonych w Umowie ubezpieczenia.
4. W przypadku Umów ubezpieczenia zawartych na czas nieokreślony każda ze stron może ją wypowiedzieć nie później niż 30 dni
przed końcem każdego Okresu rozliczeniowego ze skutkiem na koniec tego okresu.

