
Masz pytania?  
Skontaktuj się z nami.

(22) 108 99 70 
801 060 106 
kontakt@kuke.com.pl

Ubezpieczenie należności od kontrahentów z aż 160 krajów 
w ramach jednego rozwiązania, w tym rynków, na które inne 
towarzystwa ubezpieczeniowe nie udzielają ochrony.

Najszerszy na rynku zakres ochrony ubezpieczeniowej: 
ubezpieczenie ryzyka handlowego, ryzyka politycznego, 
siły wyższej (w tym pandemii), a także braku płatności przez 
podmiot publiczny.

Ubezpieczenie sprzedaży prowadzonej przez Twoje spółki 
zależne zarejestrowane w innych krajach. 

Bezpłatną i skuteczną windykację ubezpieczonych należności: 
nie musisz sam dochodzić przeterminowanych należności od 
zagranicznych kontrahentów – zajmą się tym nasi specjaliści.

Wygodny sposób zawarcia i obsługi umowy online: 
możesz podpisać umowę ubezpieczenia wykorzystując podpis 
elektroniczny, zarządzać polisą za pomocą portalu klienta 
i otrzymywać dokumenty elektronicznie.

Sam wybierasz kontrahentów, od których KUKE ubezpiecza 
Twoje należności. Masz możliwość ubezpieczenia sprzedaży 
nawet do pojedynczego kontrahenta.

Brak wymogu polskiego pochodzenia eksportowanych 
produktów i usług. 

Elastyczne dopasowanie warunków umowy ubezpieczenia 
do Twoich potrzeb, w tym możliwość wykupienia 
dodatkowego limitu kredytowego Ochrona+.

Ubezpieczenie ryzyka produkcji, czyli kosztów realizacji 
zamówienia, jeśli tylko tego potrzebujesz.

Odnawialny limit kredytowy: spłata należności objętych 
limitem zapewnia ochronę ubezpieczeniową dla kolejnych 
należności, aż do momentu wypłaty odszkodowania. 

Niski, 5-procentowy udział własny. 

Płatność za faktyczną sprzedaż: składka naliczana 
jest miesięcznie od wartości zrealizowanych obrotów 
z kontrahentem.

Bezpłatną ocena ryzyka Twoich kontrahentów i ich 
monitoring.

Poprawę płynności finansowej Twojej firmy: ubezpieczenie 
może posłużyć jako zabezpieczenie faktoringu aby szybciej 
pozyskać środki od kontrahenta.

Zwiększenie wiarygodności Twojej firmy przed bankami 
i instytucjami finansowymi, co przekłada się na lepsze warunki 
finansowania działalności eksportowej.

Nowe rozwiązanie w ofercie 
KUKE, które pozwoli 
Twojej firmie skutecznie 
zabezpieczyć sprzedaż 
do 160 krajów świata.

Co zyskujesz?

Polisa 
bez Granic
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 » Afganistan

 » Albania

 » Algieria

 » Angola

 » Antigua i Barbuda

 » Arabia Saudyjska

 » Argentyna

 » Armenia

 » Aruba

 » Azerbejdżan

 » Bahamy

 » Bahrajn

 » Bangladesz

 » Barbados

 » Belize

 » Benin

 » Bhutan

 » Białoruś

 » Bośnia 

i Hercegowina

 » Boliwia

 » Botswana

 » Brazylia

 » Brunei

 » Burkina Faso

 » Burundi

 » Chile

 » Chiny

 » Curacao

 » Czad

 » Czarnogóra

 » Demokratyczna 

Republika Kongo

 » Dominika

 » Dominikana

 » Dżibuti

 » Egipt

 » Ekwador

 » Erytrea

 » Etiopia

 » Fidżi

 » Filipiny

 » Gabon

 » Gambia

 » Ghana

 » Grenada

 » Gruzja

 » Gujana

 » Gwatemala

 » Gwinea

 » Gwinea Bissau

 » Gwinea Równikowa

 » Haiti

 » Honduras

 » Hongkong (Chiny)

 » Indie

 » Indonezja

 » Irak

 » Iran

 » Izrael

 » Jamajka

 » Jemen

 » Jordania

 » Kambodża

 » Kamerun

 » Katar

 » Kazachstan

 » Kenia

 » Kirgistan

 » Kiribati

 » Kolumbia

 » Komory

 » Kongo

 » Korea Południowa

 » Korea Północna

 » Kosowo

 » Kostaryka

 » Kuba

 » Kuwejt

 » Laos

 » Lesotho

 » Liban

 » Liberia

 » Libia

 » Macedonia 

Północna

 » Madagaskar

 » Makau (Chiny)

 » Malawi

 » Malediwy

 » Malezja

 » Mali

 » Maroko

 » Mauretania

 » Mauritius

 » Meksyk

 » Mjanma

 » Mikronezja

 » Mołdawia

 » Mongolia

 » Mozambik

 » Namibia

 » Nauru

 » Nepal

 » Niger

 » Nigeria

 » Nikaragua

 » Oman

 » Pakistan

 » Palau

 » Panama

 » Papua-Nowa Gwinea

 » Paragwaj

 » Peru

 » Republika 

Południowej Afryki

 » Republika 

Środkowoafrykańska

 » Republika Zielonego 

Przylądka

 » Rosja

 » Rwanda

 » Saint Kitts i Nevis

 » Saint Lucia

 » Saint Vincent 

i Grenadyny

 » Salwador

 » Samoa

 » Senegal

 » Serbia

 » Seszele

 » Sierra Leone

 » Singapur

 » Sint Maarten  

(część Holenderska)

 » Somalia

 » Sri Lanka

 » Strefa Gazy 

i Zachodni Brzeg 

Jordanu

 » Suazi

 » Sudan

 » Sudan Południowy

 » Surinam

 » Syria

 » Tadżykistan

 » Tajlandia

 » Tajwan

 » Tanzania

 » Timor Wschodni

 » Togo

 » Tonga

 » Trynidad i Tobago

 » Tunezja

 » Turcja

 » Turkmenistan

 » Tuvalu

 » Uganda

 » Urugwaj

 » Ukraina

 » Uzbekistan

 » Vanuatu

 » Watykan

 » Wenezuela

 » Wietnam

 » Wybrzeże Kości 

Słoniowej

 » Wyspy Salomona

 » Wyspy Świętego 

Tomasza i Książęca

 » Zambia

 » Zjednoczone 

Emiraty Arabskie

Kraje objęte ochroną ubezpieczeniową

Polisa 
bez Granic



Krok 1

Ocena 
wiarygodności 
płatniczej 
kontrahenta

Składasz wniosek o ubezpieczenie 
i wskazujesz wysokość limitu 
kredytowego dla kontrahenta 
zgłoszonego do ubezpieczenia. 
Nasz zespół analityków przeprowadza 
ocenę wiarygodności płatniczej 
odbiorcy.

Krok 2

Zawarcie umowy 
ubezpieczenia 
i zapłata składki

Po pozytywnej ocenie wiarygodności 
płatniczej kontrahenta podpisujesz z nami 
umowę ubezpieczenia i co miesiąc płacisz 
składkę ubezpieczeniową liczoną od 
zrealizowanego obrotu, która jest jedynym 
kosztem ponoszonym przez Twoją 
firmę w całym okresie obowiązywania 
polisy. W przypadku braku obrotu 
z ubezpieczonym kontrahentem bądź 
niezgłoszenia obrotu, pobierana jest 
składka minimalna. W każdej chwili, gdy 
tego potrzebujesz, za dodatkową opłatą 
możesz skorzystać z dodatkowej ochrony 
ubezpieczeniowej (limitu Ochrona+ lub 
ubezpieczenia ryzyka produkcji).

Krok 3

Sprzedaż towaru 
lub usługi i płatność 
od kontrahenta

Dostarczasz towar kontrahentowi lub 
realizujesz na jego rzecz usługę. 

Finansowanie kontraktu 
(opcjonalnie)

Możesz uzyskać finansowanie 
Twojego kontraktu wykorzystując do 
tego faktoring (w KUKE Finance lub 
u innego faktora) i użyć Polisy bez 
Granic jako zabezpieczenia dla faktora. 
Dzięki faktoringowi uwolnisz gotówkę 
zamrożoną w fakturach i szybciej 
otrzymasz środki na swoim koncie.

Polisa bez Granic
Jak to działa?

Krok 4

Windykacja

W przypadku nieotrzymania od 
kontrahenta płatności w terminie 
wskazanym w kontrakcie lub na 
fakturze, zwracasz się do nas o podjęcie 
działań windykacyjnych wobec 
opóźniającego się odbiorcy.

Krok 5

Wypłata 
odszkodowania

W przypadku gdy działania 
windykacyjne nie przyniosą 
oczekiwanych efektów wypłacamy 
Tobie odszkodowanie.

Masz pytania?  
Skontaktuj się z nami.

(22) 108 99 70 
801 060 106 
kontakt@kuke.com.pl


