Informacje o Kontrahencie

Załącznik do Wniosku o ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych

KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+
INFORMACJE O KONTRAHENCIE
Kontrahent (pełna nazwa firmy)
Adres (ulica, nr)
Adres (kod, miejscowość)
Kraj
Telefon
E-mail
Numery identyfikujące firmę
(numer rejestru handlowego, VAT, NIP lub
inny numer identyfikujący Kontrahenta)
Wysokość Limitu podstawowego ustalona przez Podstawowego ubezpieczyciela1
Wnioskowany Limit kredytowy2
Waluta wnioskowanego Limitu kredytowego3
Termin płatności (liczba dni)4
Niniejszym oświadczam, że w okresie 3 lat poprzedzających złożenie niniejszego wniosku nie otrzymałem odszkodowania z tytułu
braku zapłaty części lub całości Należności przysługujących od w/w Kontrahenta.
Niniejszym oświadczam, że został zamknięty lub zakład ubezpieczeń odmówił przyznania Limitu podstawowego w 2020 r. lub
później dla w/w Kontrahenta.5
Niniejszym oświadczam, że posiadam limit nadwyżkowy (typu top up) do Limitu podstawowego dla w/w Kontrahenta w zakładzie
ubezpieczeń6:

Czy wyrażają Państwo zgodę na zwrócenie się po informacje bezpośrednio do Kontrahenta7?
tak, podając nazwę Wnioskodawcy

tak, nie podając nazwy Wnioskodawcydawcy

nie

Uwagi:

Miejscowość, data

1
2

3
4

5
6

7

Czytelne podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Wnioskodawcy

Jeżeli zakład ubezpieczeń anulował Limit podstawowy bądź odmówił jego ustalenia, należy podać wartość 0 zł
Limit KUKE GAP EX nie może przekraczać niższej z następujących kwot:
1) Limitu podstawowego lub
2) 5 000 000 PLN (pięciu milionów złotych)
lub kwoty stanowiącej jej równowartość w walucie obcej po przeliczeniu według Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego.
W przypadku wnioskowania o Limit KUKE GAP Ex waluta wnioskowanego Limitu kredytowego musi być wyrażona w walucie Limitu podstawowego
W przypadku wnioskowania o Limit KUKE GAP Ex wnioskowany maksymalny Okres kredytu kupieckiego Limitu KUKE GAP Ex musi odpowiadać
maksymalnemu okresowi Kredytu kupieckiego określonego w Limicie podstawowym
Należy wypełnić w przypadku wnioskowania o Limit KUKE GAP Ex+
Jeżeli Wnioskodawca posiada limit nadwyżkowy (typu top up) do Limitu podstawowego dla w/w Kontrahenta, KUKE S.A. odmawia potwierdzenia Limitu
KUKE GAP Ex
Dotyczy Limitu KUKE GAP Ex+

1/1

