Ukraina – znajdujemy
możliwości.
Ponowne otwarcie

Warszawa, 15 czerwca 2022 r.
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Agenda
• Podejście KUKE do oceny ryzyka
ubezpieczeniowego na rynku ukraińskim
Grzegorz Kwieciński, Dyrektor Departamentu
Ryzyka Ubezpieczeniowego, KUKE

• Ponowne ubezpieczenie sprzedaży dóbr
i usług
• Polisa bez Granic
• Luiza Bednarowska-Kopyść, Dyrektor
Departamentu Produktów, KUKE
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Polscy przedsiębiorcy od 13 czerwca ponownie mogą ubezpieczać
należności do kontrahentów ukraińskich w KUKE.
W 2021 r. ubezpieczyliśmy eksportowane na rynek ukraiński towary
i usługi o wartości 1,5 mld zł przy wykorzystaniu limitów niższym niż
wynosi wprowadzone obecnie ograniczenie. Do końca roku
będziemy mogli objąć ochroną ubezpieczeniową należności
o wartości 500 mln zł.
Tym samym objęliśmy ochroną 5 proc. całości eksportu
w Ukrainie.
KUKE ochronę ubezpieczeniową ukraińskich kontrahentów oferuje
w ramach Polisy bez Granic, którą objęta jest sprzedaż towarów
i usług nie objętych moratorium płatniczym banku centralnego
Ukrainy wprowadzonego 24 lutego br.

5

Rząd Ukrainy ustanowił listę kryteriów określających import
krytyczny w stanie wojennym.
Kryteria te dzielą się na cztery podgrupy:
•

sektor energetyczny

•

sektor bezpieczeństwa i obrony,

•

zapewniający byt ludności,

•

zapewniający funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych.

Link do aktualnej listy - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1532022-%D0%BF?find=1&text=3105#n9

Wyszukiwarka regulacji w handlu zagranicznym (Access to
Market):
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
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Polisa bez Granic
Obniżyliśmy o 35% stawki w ramach
gwarantowanego ubezpieczenia
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Polisa Bez Granic
▪ Bezpłatna ocena
kontrahentów oraz
windykacja należności.

▪ Niski, 5% udział własny.
▪ Brak franszyzy.
▪ Rozszerzenie
ubezpieczenia o Ryzyko
Produkcji.
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▪ Brak kryterium krajowości
produktów i usług.
▪ Możliwość ubezpieczenia
przedsiębiorcy zależnego.
▪ Nowa, szersza definicja
eksportu.
▪ Indywidualne podejście do
każdego przedsiębiorcy –
Limit O+.

KUKE jako jedna z kilku europejskich agencji
kredytów eksportowych umożliwia
w ograniczonym zakresie kwotowym
ubezpieczanie sprzedaży na rynek ukraiński.

W ten sposób wspieramy zarówno swój biznes
oraz gospodarkę Ukrainy.

9

Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu
z naszymi doradcami oraz na
stronę www.kuke.com.pl

KUKE S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa
www.kuke.com.pl
t.: 801 060 106
kontakt@kuke.com.pl
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Dziękujemy

za udział w webinarium
Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) jest wyłącznie materiałem promocyjnym dotyczącym
rozwiązań produktowych oferowanych przez KUKE S.A. („Spółka”), przygotowanym przez
Spółkę.
Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży i ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku
nie stanowi zachęty czy podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu danego rozwiązania
produktowego. Informacje zawarte w Prezentacji służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte
na źródłach, które Spółka uznaje za wiarygodne i sprawdzone. Podane informacje mogą być
aktualizowane, uzupełniane, poprawiane lub zmieniane, przy czym mogą być to zmiany istotne.
Spółka nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, w sposób wyraźny lub dorozumiany,
dotyczących poprawności, kompletności lub rzetelności informacji lub opinii zawartych w Prezentacji i
nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tych informacji lub opinii. Wszelkie
opinie zawarte w Prezentacji odzwierciedlają ocenę na dzień sporządzenia Prezentacji i mogą ulec
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zmianie bez powiadomienia. Spółka nie zobowiązuje się do dokonania aktualizacji ani korekty
Prezentacji, bądź informacji oraz danych, na podstawie których została ona przygotowana. Ryzyko
związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w Prezentacji ponosi sam użytkownik. Spółka,
ani osoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności wobec
użytkowników lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy
z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w
niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami
stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.
Majątkowe prawa autorskie do Prezentacji przysługują Spółce, a kopiowanie całości lub części
Prezentacji, a także dokonywanie w niej zmian wymaga zgody Spółki.

