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§1. Definicje

Dostawa towaru/usługi	–	wydanie	towaru	lub	realizacja	

usługi	przez	Ubezpieczającego	(lub	osoby	działające	

w jego	imieniu)	w celu	wypełnienia	zobowiązań	wyni-

kających	z Umowy	sprzedaży	zawartej	z Kontrahentem�	

Dostawa	towaru/usługi	następuje	w dniu	wydania	towaru	

bądź	realizacji	usługi	zgodnie	z warunkami	określonymi	

w Umowie	sprzedaży�	

Eksport	–	wymiana	handlowa	realizowana	przez	Ubezpie-

czającego	z Kontrahentem�

Eksporter	–	przedsiębiorca	(lub	jego	wyodrębniona	

jednostka	organizacyjna)	mający	miejsce	zamieszkania	

lub	siedzibę	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej�	

Określenie	„Eksporter”	w zależności	od	kontekstu	może	

w niniejszych	OWU	odnosić	się	również	do	Przedsiębiorcy	

Zależnego	lub	Konsorcjum�

Konsorcjum	–	konsorcjum	podmiotów	z udziałem	przed-

siębiorcy	mającego	miejsce	zamieszkania	lub	siedzibę	

na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej,	które	zawiera	

z Kontrahentem	Umowę	sprzedaży�

Kontrahent	–	przedsiębiorca,	który	zawarł	z Ubezpie-

czającym	Umowę	sprzedaży,	wskazany	w Warunkach	

szczegółowych�

Koszty produkcji	–	udokumentowane	koszty	wytworze-

nia	lub	ceny	nabycia	produktów	lub	usług,	poniesione	

przez	Ubezpieczającego	w celu	wykonania	zobowią-

zań	wynikających	z zawartej	z Kontrahentem	Umowy	

sprzedaży�

Kraj Kontrahenta	–	kraj,	w którym	miejsce	zamieszkania	

lub	siedzibę	ma	Kontrahent�

Kredyt kupiecki	–	odroczona	płatność	za	towary	lub	

usługi	dostarczone	Kontrahentowi	zgodnie	z warunkami	

Umowy	sprzedaży�

KUKE S.A. 	–	ubezpieczyciel�

Należność�	–	kwota	pieniężna	(wraz	z podatkiem	od	

towarów	i usług,	jeśli	przepisy	go	przewidują)	należna	

Ubezpieczającemu	od	Kontrahenta	na	podstawie	

Umowy	sprzedaży	wskazanej	w Warunkach	szczegóło-

wych	z tytułu	Dostawy	towaru/usługi�	Za	datę	powstania	

Należności	przyjmuje	się	datę	Dostawy	towaru/usługi�	

Jeżeli	w ramach	jednej	Umowy	sprzedaży	zawartej	z tym	

samym	Kontrahentem,	Ubezpieczający	dostarcza	mu	

towar	periodycznie	lub	częściami,	przyjmuje	się,	że	z datą	

każdej	Dostawy	towaru/usługi,	jego	partii	lub	części,	na	

którą	wystawiono	odrębną	fakturę,	powstaje	odrębna	

Należność�

Okres kredytu kupieckiego	–	okres	liczony	w dniach	

od	daty	Dostawy	towaru/usługi	potwierdzonej	fakturą	

uprawniającą	do	otrzymania	zapłaty	do	daty	ustalonej	

jako	Termin	płatności	za	tę	Dostawę	towaru/usługi�

Okres ryzyka	–	okres	będący	sumą	Okresu	ryzyka	kre-

dytu	i Okresu	ryzyka	produkcji�

Okres ryzyka kredytu	–	okres	liczony	w dniach	od	daty	

pierwszej	Dostawy	towaru/usługi	potwierdzonej	fakturą	

do	ostatniego	Terminu	płatności	ustalonego	w Umowie	

sprzedaży	i potwierdzonego	fakturą�

Okres ryzyka produkcji	–	okres	liczony	w dniach	od	

dnia	wejścia	w życie	Umowy	sprzedaży	do	daty	ostatniej	

Dostawy	towaru/usługi	realizowanej	w ramach	Umowy	

sprzedaży�	

OWU 	–	niniejsze	Ogólne	warunki	gwarantowanego	przez	

Skarb	Państwa	indywidualnego	ubezpieczenia	krótkoter-

minowych	należności	eksportowych	lub	kosztów	produk-

cji	(ryzyko	nierynkowe)	–	Polisa	Bezpieczny	Kontrakt�

Postępowanie windykacyjne	–	postępowanie	pro-

wadzone	w przypadku	Ryzyka	kredytu	przed	wypłatą	

odszkodowania,	mające	na	celu	zapłatę	Należności	przez	

Kontrahenta	oraz	Zabezpieczającego,	jeżeli	występuje,	

lub	zaspokojenie	roszczenia	Ubezpieczającego	w inny	

sposób�

Postępowanie w przypadku zagrożenia Szkodą�	–	

postępowanie	prowadzone	w przypadku	Ryzyka	Pro-

dukcji	przed	wypłatą	odszkodowania,	mające	na	celu	

minimalizację	Szkody�

Postępowanie po wypłacie odszkodowania	–	postępo-

wanie	prowadzone	po	wypłacie	odszkodowania	mające	

na	celu	zapłatę	Należności	lub	rekompensatę	Kosztów	

produkcji	przez	Kontrahenta	lub	Zabezpieczającego,	

jeżeli	występuje,	lub	zaspokojenie	roszczenia	KUKE S�A�	

i Ubezpieczającego	w inny	sposób�
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Przedsiębiorca Zależny	–	przedsiębiorca,	w stosunku	

do	którego	Eksporter,	rozumiany	w tym	punkcie	jako	

przedsiębiorca	mający	miejsce	zamieszkania	lub	siedzibę	

na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej:

1)   dysponuje	bezpośrednio	lub	pośrednio	większością	

głosów	na	zgromadzeniu	wspólników	albo	na	wal-

nym	zgromadzeniu,	także	jako	zastawnik	albo	użyt-

kownik,	bądź	w zarządzie	Przedsiębiorcy	Zależnego	

będącego	spółką	kapitałową,	także	na	podstawie	

porozumień	z innymi	osobami,	lub

2)   jest	uprawniony	do	powoływania	lub	odwoływania	

większości	członków	zarządu	Przedsiębiorcy	Zależ-

nego	będącego	spółką	kapitałową	albo	spółdzielnią,	

także	na	podstawie	porozumień	z innymi	osobami, lub

3)   jest	uprawniony	do	powoływania	lub	odwoływania	

większości	członków	rady	nadzorczej	Przedsiębiorcy	

Zależnego,	także	na	podstawie	porozumień	z innymi	

osobami,	lub

4)   członkowie	zarządu	Eksportera,	wspólnicy	Ekspor-

tera	albo	Eksporter	stanowią	więcej	niż	połowę	

członków	zarządu	Przedsiębiorcy	Zależnego,	lub

5)   dysponuje	bezpośrednio	lub	pośrednio	większością	

głosów	w Przedsiębiorcy	Zależnym	będącym	spółką	

osobową	albo	na	walnym	zgromadzeniu	Przedsię-

biorcy	Zależnego	będącego	spółdzielnią	zależną,	także	

na	podstawie	porozumień	z innymi	osobami,	lub

6)   wywiera	decydujący	wpływ	na	działalność	Przedsię-

biorcy	Zależnego	będącego	spółką	kapitałową	albo	

spółdzielnią,	w szczególności	na	podstawie	umów	

przewidujących	zarządzanie	Przedsiębiorcą	Zależ-

nym	lub	przekazywanie	zysku	przez	Przedsiębiorcę	

Zależnego;

dokonujący	sprzedaży	produktów	lub	usług�

Roszczenia sporne	–	przedmiot	Sporu,	w tym	Należności	

sporne,	chyba	że	KUKE S�A�	na	podstawie	zgromadzonych	

dokumentów	uznaje,	że	zarzut	zgłoszony	przez	Kontra-

henta	nie	ma	prawnego	ani	faktycznego	uzasadnienia�

Roszczenie odszkodowawcze	–	wniosek	Ubezpieczają-

cego	o wypłatę	odszkodowania�

Ryzyko kredytu	–	ryzyko	poniesienia	przez	Ubezpiecza-

jącego	Szkody	w związku	z realizacją	Umowy	sprzedaży	

po	Dostawie	towaru/usługi�	

Ryzyko produkcji	–	ryzyko	poniesienia	przez	Ubezpie-

czającego	Szkody	w związku	z realizacją	Umowy	sprze-

daży	przed	Dostawą	towaru/usługi�

Spór	–	zarzut	(sądowy,	pozasądowy)	zgłoszony	przez	

Kontrahenta	w stosunku	do	Ubezpieczającego,	w któ-

rym	Kontrahent	nie	uznaje	roszczeń	Ubezpieczającego,	

kwestionując	w szczególności	wymagalność	Należności,	

wykonanie	lub	należyte	wykonanie	przez	Ubezpie-

czającego	zobowiązań	wynikających	z Umowy	sprze-

daży	–	co	do	zasady	lub	co	do	wysokości,	albo	zgłasza	

nieuznane	przez	Ubezpieczającego	roszczenia	wza-

jemne	lub	potrącenia	swoich	należności	z należnościami	

Ubezpieczającego�

Suma ubezpieczenia	–	ustalona	w Umowie	ubezpie-

czenia	górna	granica	odpowiedzialności	KUKE S�A�,	

nie	wyższa,	niż	wartość	Umowy	sprzedaży	określona	

w Warunkach	szczegółowych,	wskazana	odrębnie	dla	

Ryzyka	kredytu	i Ryzyka	produkcji�

Szkoda	–	uszczerbek	w majątku	Ubezpieczającego	

spowodowany	brakiem	zapłaty	na	rzecz	Ubezpiecza-

jącego	całości	lub	części	Należności	objętych	ochroną	

ubezpieczeniową	na	skutek	zdarzenia	określonego	

w § 4 ust� 1 OWU	lub	uszczerbek	w majątku	Ubezpie-

czającego	spowodowany	brakiem	możliwości	realizacji	

Umowy	sprzedaży	w Okresie	ryzyka	produkcji	na	skutek	

zdarzenia	określonego	w § 4	ust� 2	OWU�

Termin płatności	–	termin	ustalony	między	Ubezpiecza-

jącym	a Kontrahentem,	w jakim	Kontrahent	jest	zobowią-

zany	dokonać	zapłaty	Należności�

Ubezpieczają�cy	–	podmiot,	który	zawarł	z KUKE S�A�	

Umowę	ubezpieczenia	–	Eksporter,	Przedsiębiorca	

Zależny,	Konsorcjum	lub	instytucja	finansowa,	która	

wstąpiła	do	Umowy	ubezpieczenia	po	wykupieniu	wie-

rzytelności	z Umowy	sprzedaży�	W przypadku	wstąpienia	

instytucji	finansowej	do	Umowy	ubezpieczenia,	postano-

wienia	odnoszące	się	do	Ubezpieczającego	stosuje	się	

odpowiednio	w dalszym	ciągu	do	Eksportera�

Udział własny	–	udział	własny	Ubezpieczającego	

w Szkodzie,	tj�	procentowo	określona	w Warunkach	

szczegółowych	część	Szkody,	o którą	pomniejszone	jest	

odszkodowanie�	Udział	własny	nie	może	być	ubezpie-

czony	w innym	zakładzie	ubezpieczeń�

Umowa ubezpieczenia	–	umowa,	na	podstawie	której	

udzielona	jest	Ubezpieczającemu	ochrona	ubezpiecze-

niowa	na	warunkach	określonych	w niniejszych	OWU	oraz	

Warunkach	szczegółowych	wraz	z załącznikami�
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Umowa sprzedaży	–	umowa	wskazana	w Warunkach	

szczegółowych�

Warunki szczegółowe	–	dokument	potwierdzający	

zawarcie	Umowy	ubezpieczenia	pomiędzy	Ubezpieczają-

cym	a Ubezpieczycielem	i wskazujący	parametry	Umowy	

ubezpieczenia,	o których	mowa	w OWU	oraz	inne	zapisy	

szczegółowe,	w tym	ewentualne	dodatkowe	warunki	

obowiązujące	przy	Umowach	sprzedaży�	Warunki	szcze-

gółowe	mogą	zawierać	postanowienia	dodatkowe	lub	

odmienne	od	niniejszych	OWU�

Zabezpieczają�cy	–	poręczyciel	albo	gwarant	lub	inny	

podmiot	ustanawiający	Zabezpieczenie	płatności	Należ-

ności	lub	Kosztów	produkcji�

Zabezpieczenie	–	zobowiązanie	zabezpieczające	płat-

ność	Należności	na	rzecz	Ubezpieczającego	lub	zwrot	

Ubezpieczającemu	poniesionych	przez	niego	Kosztów	

produkcji�

§2. Cel Umowy ubezpieczenia

Polisa	Bezpieczny	Kontrakt	zapewnia	polskim	przedsię-

biorcom	bezpieczną	realizację	Umów	sprzedaży	zawie-

ranych	z Kontrahentami	pochodzącymi	z krajów	spoza	

obszaru	Unii	Europejskiej	i wysoko	rozwiniętych	gospo-

darek	świata�	Produkt	dotyczy	zatem	m�in�	większości	

krajów	Azji,	Afryki	i obu	Ameryk�	Ubezpieczenie	w ramach	

Ryzyka	kredytu	zapewnia	ochronę	Umowy	sprzedaży	od	

pierwszej	Dostawy	towaru/usługi	do	ostatniego	Terminu	

płatności,	do	wysokości	ustalonej	Sumy	ubezpieczenia�	

Produkt	umożliwia	objęcie	ochroną	nie	tylko	Należności	

na	wypadek	zdarzeń	takich,	jak	ryzyko	handlowe,	ryzyko	

polityczne	czy	siła	wyższa,	ale	również	Kosztów	produkcji�

Polisa	Bezpieczny	Kontrakt	zapewnia	również	Ubezpie-

czającemu,	bez	dodatkowych	opłat,	rzetelną	ocenę	ryzyka	

i nadzorowanie	sytuacji	finansowej	Kontrahenta	w trakcie	

realizacji	Umowy	sprzedaży�	Odszkodowanie	wypłacane	

jest	w walucie	Umowy	sprzedaży,	co	ogranicza	ryzyko	kur-

sowe,	a ponadto	jest	gwarantowane	przez	Skarb	Państwa�

Polisa	ta	jest	idealnym	rozwiązaniem,	w szczególności	dla	

firm	zajmujących	się	eksportem	o charakterze	inwestycyj-

nym,	narażonym	na	wyższe	ryzyko	finansowe	ze	względu	

na	znaczną	wartość	realizowanej	Umowy	sprzedaży	

i często	długie	Terminy	płatności�

§3. Przedmiot ubezpieczenia 

1.   Na	podstawie	niniejszych	OWU,	KUKE S�A�	obejmuje	

ochroną	ubezpieczeniową:

1)   Należności	z tytułu	Umowy	sprzedaży	(w tym	odsetki	

kapitałowe	wynikające	z Umowy	sprzedaży	powstałe	

do	Terminu	płatności	Należności),	jeżeli	Okres	

ryzyka	kredytu	jest	poniżej	dwóch	lat	z zastrzeże-

niem,	że	w przypadku	towarów	rolnych	maksymalny	

Okres	ryzyka	kredytu	wynosi	540	dni	(Ryzyko	kre-

dytu);	albo

2)   Koszty	produkcji,	jeżeli	Okres	ryzyka	produkcji	jest	

poniżej	dwóch	lat	–	gdy	płatność	realizowana	jest	

przed	Dostawą	towaru/usługi,	przy	Dostawie	towaru/

usługi	lub	jest	zabezpieczona	akredytywą	potwier-

dzoną	przez	bank	mający	siedzibę	na	terytorium	

Rzeczypospolitej	Polskiej	lub	gwarancją	(Ryzyko	

produkcji);	albo

3)   Należności,	o których	mowa	w pkt	1	wraz	z Kosztami	

produkcji,	o których	mowa	w pkt	2,	jeżeli	Okres	

ryzyka	jest	poniżej	dwóch	lat,	w tym	Okres	ryzyka	

produkcji	jest	poniżej	roku	(Ryzyko	kredytu	i Ryzyko	

produkcji)�	

2.   W ramach	Ryzyka	kredytu	ochroną	ubezpieczeniową	

obejmowane	są	Należności,	które	łącznie	spełniają	nastę-

pujące	warunki:

1)   dotyczą	Eksportu	towarów	lub	usług,	za	które	zapłata	

dokonywana	jest	w Kredycie	kupieckim,

2)   są	potwierdzone	fakturą	wystawioną	zgodnie	z obo-

wiązującymi	przepisami,	której	płatność	została	okre-

ślona	w walutach	wymienionych	w Tabeli	A kursów	

średnich	Narodowego	Banku	Polskiego	lub	złotych	

polskich,	

3)   są	bezsporne,	chyba	że	roszczenia	zostały	uznane	

przez	Kontrahenta	lub	Ubezpieczający	przedłożył	

prawomocne	orzeczenie	sądowe	bądź	arbitrażowe	

zasądzające	Należność,	zgodnie	z § 18	ust� 7	OWU,

4)   wynikają	z Umowy	sprzedaży,	

5)   są	zgodne	z warunkami	określonymi	w Umowie	

ubezpieczenia,	w tym	dodatkowymi	warunkami	

udzielenia	ochrony	ubezpieczeniowej	wskazanymi	

w Warunkach	szczegółowych�	

3.   W ramach	Ryzyka	kredytu	ochroną	ubezpieczeniową	

obejmowane	są	Należności	według	kolejności	ich	

powstawania,	do	wysokości	Sumy	ubezpieczenia	ustalo-

nej	w Warunkach	szczegółowych	dla	Należności�
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4.   W ramach	Ryzyka	produkcji	ochroną	ubezpieczeniową	

obejmowane	są	Koszty	produkcji,	które	łącznie	spełniają	

następujące	warunki:

1)   są	ujęte	w harmonogramie	finansowo-rzeczowym	

kosztów	ponoszonych	w ramach	Umowy	sprzedaży,

2)   zostały	poniesione	przez	Ubezpieczającego	w Okre-

sie	ryzyka	produkcji,	z zastrzeżeniem	ust� 6,

3)   są	kosztami	wytworzenia	lub	ceną	nabycia	w rozu-

mieniu	ustawy	z dnia	29	września	1994	r�	o rachunko-

wości,	pozostają	w bezpośrednim	związku	z danym	

produktem	lub	usługą	oraz	obejmują	uzasadnioną	

część	kosztów	pośrednio	związanych	z wytworze-

niem	tego	produktu	lub	usługi�

Koszty	bezpośrednie	obejmują:

a)   wartość	zużytych	materiałów	bezpośrednich,	

b)   koszty	magazynowania	wyrobów	gotowych	

i półproduktów,	które	są	niezbędne	w proce-

sie	produkcji	i KUKE S�A�	wyraziła	zgodę	na	ich	

magazynowanie,

c)   koszty	pozyskania	i przetworzenia	związane	

bezpośrednio	z produkcją,	

d)   inne	koszty	poniesione	w związku	z doprowa-

dzeniem	produktu	lub	usługi	do	postaci	i miej-

sca,	w jakich	się	znajduje	w dniu	wyceny�	

Do	uzasadnionej,	odpowiedniej	do	okresu	wytwarza-

nia	produktu,	części	kosztów	pośrednich	zalicza	się:	

e)   zmienne	pośrednie	Koszty	produkcji,

f)   tę	część	stałych,	pośrednich	Kosztów	produk-

cji,	która	odpowiada	poziomowi	tych	kosztów	

przy	normalnym	wykorzystaniu	zdolności	

produkcyjnych,

4)   są	ewidencjonowane	w sposób	pozwalający	na	

identyfikację	dowodów	i zapisów	księgowych	oraz	

przygotowanie	informacji,	które	znajdą	się	w doku-

mentacji	Ubezpieczającego,	związanej	z zawartą	

Umową	ubezpieczenia,	dotyczącej	realizacji	Umowy	

sprzedaży,

5)   są	zgodne	z warunkami	określonymi	w Umowie	

ubezpieczenia,	w tym	dodatkowymi	warunkami	

udzielenia	ochrony	ubezpieczeniowej	wskazanymi	

w Warunkach	szczegółowych�	

5.   W ramach	Ryzyka	produkcji	ochroną	ubezpieczeniową	

obejmowane	są	Koszty	produkcji	do	wysokości	Sumy	

ubezpieczenia	ustalonej	w Warunkach	szczegółowych	dla	

Kosztów	produkcji�

6.   Jeżeli	Ubezpieczający	poniósł	Koszty	produkcji	przed	

dniem	wejścia	w życie	Umowy	sprzedaży,	za	zgodą	

KUKE S�A�	mogą	być	one	objęte	ochroną	ubezpieczeniową	

w granicach	określonych	w Warunkach	szczegółowych�	

§4. Zdarzenia objęte ochroną� ubezpieczeniową�

1.   W przypadku	Ryzyka	kredytu	ochrona	ubezpieczeniowa	

obejmuje	ryzyko	nieotrzymania	całości	lub	części	Należ-

ności	bezpośrednio	w wyniku	następujących	zdarzeń:

1)   opóźnienia	Kontrahenta	oraz	poręczyciela	albo	gwa-

ranta,	jeżeli	występują,	w zapłacie	Należności,

2)   faktycznego	stwierdzenia	niewypłacalności	Kon-

trahenta	oraz	poręczyciela	albo	gwaranta,	jeżeli	

występują,

3)   prawnego	stwierdzenia	niewypłacalności	Kon-

trahenta	oraz	poręczyciela	albo	gwaranta,	jeżeli	

występują,

4)   środków	lub	decyzji	kraju	trzeciego,	innego	niż	

Rzeczpospolita	Polska,	podjętych	przez	rząd	kraju	

trzeciego	lub	jego	władze	publiczne	w formie	uzna-

wanej	za	interwencję	rządu,	które	uniemożliwiają	

wykonanie	Umowy	sprzedaży,

5)   ogłoszenia	powszechnego	moratorium	płatniczego	

przez	rząd	Kraju	Kontrahenta	lub	kraju,	który	uczest-

niczy	w dokonywaniu	płatności	w związku	z Umową	

sprzedaży,

6)   niemożności	lub	opóźnienia	w dokonywaniu	trans-

feru	Należności	uiszczanych	w związku	z Umową	

sprzedaży,	spowodowanych	wydarzeniami	poli-

tycznymi,	trudnościami	gospodarczymi,	środkami	

prawnymi	lub	administracyjnymi,	które	wystąpiły	lub	

zostały	podjęte	poza	granicami	Rzeczypospolitej	

Polskiej,

7)   przepisów	prawnych	przyjętych	w Kraju	Kontrahenta,	

zgodnie	z którymi	dokonanie	przez	Kontrahenta	

płatności	w walucie	lokalnej	powoduje	zwolnienie	

Kontrahenta	z długu,	bez	względu	na	to,	że	w wyniku	

wahań	kursu	walutowego	płatność	dokonana	przez	

Kontrahenta,	przeliczona	na	walutę	Umowy	sprze-

daży,	nie	jest	wystarczająca	do	spełnienia	przez	

Kontrahenta	świadczenia	w całości	według	stanu	na	

dzień	dokonania	płatności,

8)   środków	lub	decyzji	podjętych	przez	rząd	Rzeczy-

pospolitej	Polskiej,	łącznie	ze	środkami	i decyzjami	

podjętymi	przez	Unię	Europejską,	odnoszących	się	

do	handlu	między	państwem	członkowskim	i kra-

jami	trzecimi,	takie	jak	zakaz	wywozu,	jeżeli	skutki	
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takich	środków	lub	decyzji	uniemożliwiają	należyte	

wykonanie	Umowy	sprzedaży	i nie	są	w inny	sposób	

rekompensowane	przez	dany	rząd,

9)   siły	wyższej,	której	działanie	występuje	poza	grani-

cami	Rzeczypospolitej	Polskiej	i obejmuje	w szcze-

gólności	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	o rozmiarach	katastrofalnych,	

awarię	nuklearną,	akty	piractwa	morskiego�

2.   W przypadku	Ryzyka	produkcji	ochrona	ubezpieczeniowa	

obejmuje	ryzyko	braku	możliwości	realizacji	Umowy	

sprzedaży	w Okresie	ryzyka	produkcji	bezpośrednio	

w wyniku	zdarzeń,	o których	mowa	w ust� 1	pkt	2	–	9	oraz	

w wyniku	jednostronnego	zerwania	przez	Kontrahenta	

Umowy	sprzedaży,	rozumianego	jako	niewykonanie	lub	

nienależyte	wykonanie	zobowiązań	umownych,	w szcze-

gólności	bezpodstawna	odmowa	przyjęcia	towarów	

lub usług�

§5. Wyłą�czenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej 

oraz odpowiedzialności 

1.   W przypadku	Ryzyka	kredytu	ochrona	ubezpieczeniowa	

nie	obejmuje	należności:

1)   przysługujących	od	Kontrahenta,	w stosunku	do	któ-

rego	Ubezpieczający	jest	podmiotem	dominującym	

lub	zależnym	w rozumieniu	przepisów	o rachunko-

wości,	chyba	że	KUKE S�A�	wyraziła	zgodę	na	ochronę	

ubezpieczeniową	od	ryzyka	nieotrzymania	całości	

lub	części	Należności	w wyniku	zdarzeń,	o których	

mowa	w § 4	ust� 1	pkt	4	–	9	OWU,

2)   ubocznych,	w tym	odsetek	za	opóźnienie,	odszkodo-

wań	za	zwłokę	i kar	umownych,

3)   z tytułu	różnic	kursowych,	

4)   z tytułu	kosztu	transferu	środków	pieniężnych,

5)   płatnych	w drodze	akredytywy	nieodwołalnej	

i potwierdzonej	przez	bank	mający	siedzibę	w Rze-

czypospolitej	Polskiej,

6)   płatnych	przed	Dostawą	towaru/usługi	(przedpłata)	

lub	w dniu	wystawienia	faktury,

7)   w stosunku	do	których	Ubezpieczający	nie	zgło-

sił	wniosku	o windykację	w terminie	określonym	

w § 10 ust� 2	OWU,

8)   co	do	których	Ubezpieczający	nie	wykonał	instrukcji	

KUKE S�A�,

9)   powstałych	w sytuacji,	gdy	opóźnienie	w zapłacie	

jakichkolwiek	należności	w ramach	Umowy	sprze-

daży	(objętych	lub	nieobjętych	ochroną	ubezpie-

czeniową)	od	tego	Kontrahenta	przekracza	60	dni,	

chyba	że	na	podstawie	wniosku	Ubezpieczającego	

KUKE S�A�	wyraziła	zgodę	na	objęcie	ochroną	ubezpie-

czeniową	tych	należności,	

10)   spornych	do	czasu	uznania	roszczeń	przez	Kon-

trahenta	lub	przedłożenia	przez	Ubezpieczają-

cego	prawomocnego	orzeczenia	sądowego	bądź	

arbitrażowego	zasądzającego	Należności	na	rzecz	

Ubezpieczającego�	

2.   W przypadku	Ryzyka	produkcji	ochrona	ubezpieczeniowa	

nie	obejmuje:

1)   kosztów:

a)   będących	konsekwencją	niewykorzystanych	

zdolności	produkcyjnych	i strat	produkcyjnych,

b)   ogólnego	zarządu,	które	nie	są	związane	

z doprowadzeniem	produktu	do	postaci	i miej-

sca,	w jakich	się	znajduje	na	dzień	wyceny,

c)   magazynowania	wyrobów	gotowych	i półpro-

duktów,	innych	niż	wskazane	w § 3	ust� 4	pkt	3	

ppkt	b)	OWU,

d)   sprzedaży	produktów,

e)   kosztów	finansowych,	w tym	pozyskania	

gwarancji;

2)   Kosztów	produkcji	poniesionych	zgodnie	z Umową	

sprzedaży	zawartą	z Kontrahentem,	w stosunku	do	

którego	Ubezpieczający	jest	podmiotem	domi-

nującym	lub	zależnym	w rozumieniu	przepisów	

o rachunkowości,	chyba	że	KUKE S�A�	na	wniosek	

Ubezpieczającego	wyraziła	zgodę	na	ochronę	

ubezpieczeniową	od	ryzyka	przerwania	lub	braku	

możliwości	zrealizowania	Umowy	sprzedaży	wyłącz-

nie	w wyniku	zdarzeń,	o których	mowa	w § 4	ust� 1	

pkt	4	–	9	OWU,

3)   składek	uiszczonych	KUKE S�A�	z tytułu	zawarcia	

Umowy	ubezpieczenia,	

4)   różnic	kursowych,

5)   Kosztów	produkcji	towarów	lub	usług	dostarczonych	

Kontrahentowi,

6)   kosztu	transferu	środków	pieniężnych,

7)   Kosztów	produkcji	poniesionych	z naruszeniem	obo-

wiązujących	przepisów	prawa,

8)   utraconych	korzyści,

9)   Kosztów	produkcji	poniesionych	pomimo	Sporu,	

do	czasu	jego	rozstrzygnięcia,	chyba	że	KUKE S�A�	
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na	wniosek	Ubezpieczającego	potwierdzi	objęcie	

ochroną	tych	kosztów,

10)   kar	i odszkodowań	wynikających	z nieprawidłowej	

realizacji	Umowy	sprzedaży�

3.   Odpowiedzialność	KUKE S�A�	jest	wyłączona	w przypadku:

1)   związanym	z przekupstwem	w związku	z zawar-

ciem	Umowy	sprzedaży,	na	zasadach	określonych	

w Warunkach	Szczegółowych,

2)   Szkody	powstałej	bezpośrednio	wskutek:

a)   każdego	działania	lub	zaniechania	Ubezpiecza-

jącego	lub	osoby	działającej	w jego	imieniu,

b)   naruszenia	lub	niewykonania	przez	Ubezpie-

czającego	przepisów	prawnych	mających	

zastosowanie	do	Umowy	sprzedaży,	chyba	

że	Ubezpieczający	udowodni,	że	to	nie	miało	

wpływu	na	powstanie	lub	wysokość	Szkody,

c)   w przypadku	Ryzyka	kredytu	–	zdarzeń	wymie-

nionych	w § 4	ust� 1	pkt	4	–	8	OWU,	jeżeli	zdarze-

nia	te	miały	miejsce	po	upływie	30	dni,	licząc	od	

Terminu	płatności,

d)   w przypadku	Ryzyka	kredytu	–	zdarzeń	wymie-

nionych	w § 4	ust� 1	pkt	9	OWU,	jeżeli	zdarze-

nia	te	miały	miejsce	później,	niż	w Terminie	

płatności;

3)   zrzeczenia	się	przez	Ubezpieczającego,	bez	zgody	

KUKE S�A�,	roszczenia	w stosunku	do	Kontrahenta	

lub	Zabezpieczającego,	albo	powstania	z winy	

Ubezpieczającego	wad	formalnych	dokumentów	

umownych	(w tym	dokumentów	Zabezpieczeń),	

uniemożliwiających	dochodzenie	tych	roszczeń	lub	

ich	przeniesienie	na	KUKE S�A�,	albo	nieustanowienia	

lub	doprowadzenia	do	wygaśnięcia	Zabezpieczenia�	

Ubezpieczający	nie	może	powoływać	się	na	oko-

liczność,	iż	KUKE S�A�	wiedziała	lub	mogła	się	dowie-

dzieć	o treści	dokumentacji	przy	zawieraniu	Umowy	

ubezpieczenia,

4)   szkody,	która	nie	stanowi	normalnego	następstwa	

zdarzeń	objętych	ochroną	ubezpieczeniową	określo-

nych	w Umowie	ubezpieczenia,

5)   gdy	wymagane	przez	KUKE S�A�	Zabezpieczenia	

utraciły	ważność	przed	upływem	120	dni	po	Terminie	

płatności	lub	przed	upływem	120	dni	od	braku	

możliwości	realizacji	Umowy	sprzedaży,	lub	okazały	

się	nieskuteczne	z przyczyn	leżących	po	stronie	

Ubezpieczającego,

6)   gdy	Ubezpieczający	nie	podał	wszystkich	znanych	

sobie	informacji,	o które	KUKE S�A�	zapytywała	przed	

zawarciem	Umowy	ubezpieczenia,	lub	podał	je	nie-

zgodnie	z prawdą,

7)   w przypadku	Ryzyka	produkcji	–	jednostronnego	

zerwania	przez	Kontrahenta	Umowy	sprzedaży,	

o którym	mowa	w § 4	ust� 2	OWU,	jeżeli	w Umowie	

sprzedaży	wyłączono	możliwość	dochodzenia	z tego	

tytułu	rekompensaty	od	Kontrahenta�

§6. Wniosek o ubezpieczenie i Umowa ubezpieczenia

1.   Umowa	ubezpieczenia	jest	zawierana	na	podstawie	wnio-

sku	o ubezpieczenie	złożonego	przez	Ubezpieczającego	

na	formularzu	KUKE S�A�

2.   Ubezpieczający	zobowiązany	jest	przedstawić	wszyst-

kie	wymagane	we	wniosku	o ubezpieczenie	informacje	

zgodnie	ze	stanem	faktycznym	stanowiące	znane	mu	

istotne	okoliczności	mogące	mieć	wpływ	na	ocenę	ryzyka	

oraz	na	decyzję	KUKE S�A�	o objęciu	ochroną	ubezpie-

czeniową�	W przypadku	zmiany	okoliczności,	o których	

mowa	w zdaniu	poprzednim,	Ubezpieczający	jest	zobo-

wiązany	poinformować	o tym	KUKE S�A�	przed	zawarciem	

Umowy	ubezpieczenia�

3.   Jeżeli	przedstawione	we	wniosku	o ubezpieczenie	

informacje	i dane	nie	są	wystarczające	dla	oceny	ryzyka,	

Ubezpieczający	zobowiązany	jest	uzupełnić	je	w wyczer-

pujący	sposób,	zgodnie	z zaleceniami	KUKE S�A�	oraz	

stanem	swojej	wiedzy�

4.   W oparciu	o dane	z wniosku	oraz	po	dokonaniu	oceny	

ryzyka	KUKE S�A�	przekazuje	Ubezpieczającemu	propono-

wane	warunki	ubezpieczenia,	w tym	OWU�	

5.   Niezwłocznie	po	dojściu	do	porozumienia	co	do	wszyst-

kich	warunków	ubezpieczenia,	KUKE S�A�	sporządza	i dorę-

cza	Ubezpieczającemu	Umowę	ubezpieczenia�

6.   Przy	ustaleniu	treści	Umowy	ubezpieczenia,	w przypadku	

rozbieżności	pomiędzy	zapisami	OWU	i Warunków	szcze-

gółowych,	pierwszeństwo	mają	postanowienia	Warunków	

szczegółowych�

7.   Zawierając	Umowę	ubezpieczenia	Ubezpieczający	składa	

oświadczenia	w sprawie:

1)   przekupstwa,

2)   sankcji,

3)   oraz	inne	wymagane	oświadczenia�
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§7. Obowią�zywanie Umowy ubezpieczenia oraz zasady 

jej rozwią�zania

1.   Okres	obowiązywania	Umowy	ubezpieczenia	określony	

jest	w Warunkach	szczegółowych�

2.   Ubezpieczający	zobowiązany	jest	do:

1)   działania	z taką	samą	starannością	i ostrożnością	

jakiej	oczekiwać	należy	od	niego	w sytuacji,	gdyby	

nie	był	ubezpieczony,	

2)   uzyskania	zgody	KUKE S�A�	na	zmianę	parametrów	

wskazanych	w Umowie	ubezpieczenia,	

3)   przekazywania	informacji	na	żądanie	KUKE S�A�	

i współpracowania	z KUKE S�A�	w Postępowaniu	win-

dykacyjnym,	Postępowaniu	w przypadku	zagrożenia	

Szkodą	i Postępowaniu	po	wypłacie	odszkodowania,

4)   poinformowania	KUKE S�A�	o każdym	przypadku	

zgłoszenia	wniosku	o ogłoszenie	upadłości	

Ubezpieczającego,

5)   niezwłocznego	informowania	KUKE S�A�	o wszczęciu	

postępowania	karnego	w związku	z przekupstwem,

6)   uzyskania	zgody	KUKE S�A�	na	zawarcie	porozumienia,	

układu	lub	ugody	dotyczącej	ubezpieczonej	Umowy	

sprzedaży,

7)   niezwłocznego	(w ciągu	3	dni	roboczych	od	powzię-

cia	wiadomości)	informowania	KUKE S�A�	o wszelkich	

znanych	mu	okolicznościach	zwiększających	ryzyko	

niedokonania	przez	Kontrahenta	zapłaty	Należności	

w Terminie	płatności	–	w przypadku	Ryzyka	kredytu,	

lub	zwiększających	ryzyko	braku	możliwości	realizacji	

Umowy	sprzedaży	–	w przypadku	Ryzyka	produkcji,	

a w szczególności	o tym,	że:

a)   w stosunku	do	Kontrahenta/Zabezpieczającego	

został	złożony	wniosek	o ogłoszenie	upadłości	

lub	wniosek	o wszczęcie	w stosunku	do	niego	

postępowania	o podobnym	charakterze,	bądź	

upadłość	została	ogłoszona/postępowanie	

zostało	wszczęte,

b)   przeciwko	Kontrahentowi	lub	osobom	pełnią-

cym	u niego	funkcje	zarządzające	lub	nadzorcze	

wszczęto	postępowanie	karne,	karno-skarbowe	

lub	egzekucyjne,

c)   Kontrahent	wystąpił	o przedłużenie	Terminu	

płatności	całości	lub	części	Należności	(dotyczy	

Ryzyka	kredytu)	lub	wystąpił	o zmianę	innych	

warunków	płatności	albo	zmianę	Zabezpieczeń,

8)   niezwłocznego,	od	chwili	powzięcia	wiadomości,	

poinformowania	KUKE S�A�	o wszelkich	trudnościach	

powstałych	przy	odbiorze	towarów	lub	usług	bądź	

w trakcie	przekazywania	środków	płatniczych	

przewidzianych	w Umowie	sprzedaży	objętej	

ubezpieczeniem,

9)   współpracowania	z KUKE S�A�	i stosowania	się	do	jej	

instrukcji,	przy	czym	KUKE S�A�	jest	uprawniona	do	

wydania	instrukcji	wstrzymania	realizacji	Umowy	

sprzedaży	w przypadku,	gdy	wystąpiło	zdarzenie	

objęte	ochroną	ubezpieczeniową,	o którym	mowa	

w § 4	ust� 1	pkt	3	–	9	OWU,

10)   posiadania	ubezpieczenia	obejmującego	majątek	

związany	z realizacją	Umowy	sprzedaży,	

11)   uzyskania	zgody	KUKE S�A�	na	zrzeczenie	się	jakie-

gokolwiek	prawa	lub	Zabezpieczenia	związanego	

z Umową	sprzedaży	lub	odstępowania	ich	na	rzecz	

osób	trzecich,	na	przewłaszczenie	produktu,	bądź	

objęcie	go	zastawem	na	rzecz	innych	podmiotów�

3.   Ubezpieczający	jest	zobowiązany	do	zgłoszenia	reali-

zacji	Umowy	sprzedaży	na	formularzu	ustalonym	przez	

KUKE S�A�	Zgłoszenia	należy	dokonać	w terminie	do	

10 dnia	po	upływie	miesiąca,	w którym	Ubezpiecza-

jący	wykonał	wszystkie	swoje	zobowiązania	wynikające	

z Umowy	sprzedaży,	chyba	że	Warunki	szczegółowe	

stanowią	inaczej�

4.   Ubezpieczający	ma	prawo	odstąpić	od	Umowy	ubezpie-

czenia	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	zapłace-

nia	kosztów	określonych	w Umowie	ubezpieczenia�

§8. Waluta Umowy ubezpieczenia

Waluta	Umowy	ubezpieczenia	jest	określona	w Warun-

kach	szczegółowych�

§9. Składki z tytułu Umowy ubezpieczenia 

1.   Ubezpieczający	jest	zobowiązany	zapłacić	KUKE S�A�	

składkę	ubezpieczeniową	w wysokości	i terminie	okre-

ślonych	w Warunkach	szczegółowych,	obliczoną	według	

stawki	procentowej	od	wysokości	Sumy	ubezpieczenia�

2.   Wysokość	stawki	procentowej,	o której	mowa	w ust� 1,	

zależna	jest	od	m�in�:

1)   klasy	Kraju	Kontrahenta,	
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2)   oceny	Kontrahenta,	gwaranta	lub	poręczyciela,	jeżeli	

występuje,

3)   Okresu	ryzyka	kredytu	lub	Okresu	ryzyka	produkcji,	

przy	czym	przyjmuje	się,	że	Okres	ryzyka	kredytu	

i Okres	ryzyka	produkcji	do	sześciu	miesięcy	są	okre-

sami	sześciomiesięcznymi,

4)   udziału	własnego	Ubezpieczającego	ustalonego	

w Warunkach	szczegółowych�	

3.   Zapłata	składki	przez	Ubezpieczającego	nie	przesądza	

o odpowiedzialności	KUKE S�A�	

4.   W przypadku	niezapłacenia	składki	w oznaczonym	

terminie	KUKE S�A�	ma	prawo	wezwać	Ubezpieczającego	

do	zapłaty	składki	z zagrożeniem,	iż	w razie	bezskutecz-

nego	upływu	wskazanego	terminu	będzie	uprawniona	

do	wypowiedzenia	Umowy	ubezpieczenia	ze	skutkiem	

natychmiastowym�	Rozwiązanie	przez	KUKE S�A�	Umowy	

ubezpieczenia	nie	zwalnia	Ubezpieczającego	z obo-

wiązku	opłacenia	składki	za	okres,	za	jaki	KUKE S�A�	udzie-

lała	ochrony	ubezpieczeniowej�

5.   Weryfikacja	wysokości	składki	ubezpieczeniowej	

następuje	na	podstawie	rachunku	wystawionego	przez	

KUKE S�A�	w przypadku	zmiany	Sumy	ubezpieczenia	lub	

zmiany	parametrów,	o których	mowa	w ust� 2,	o ile	do	

tego	momentu	nie	powstała	Szkoda�	

6.   W przypadku,	gdy	KUKE S�A�	na	podstawie	Umowy	ubez-

pieczenia	nie	jest	zobowiązana	do	wypłaty	odszkodowa-

nia,	KUKE S�A�	nie	ma	obowiązku	zwrotu	zapłaconej	składki	

Ubezpieczającemu,	a w przypadku	braku	jej	zapłaty	

Ubezpieczający	jest	zobowiązany	do	jej	uiszczenia�

§10. Postępowanie windykacyjne – Ryzyko kredytu

1.   W przypadku	nieotrzymania	zapłaty	należności	objętych	lub	

nieobjętych	ochroną	ubezpieczeniową,	pomimo	upływu	

Terminu	płatności,	Ubezpieczający	zobowiązany	jest:

1)   niezwłocznie	po	upływie	Terminu	płatności,	dołożyć	

należytej	staranności	w celu	odzyskania	należno-

ści	od	Kontrahenta,	a w przypadku,	jeżeli	zostało	

ustanowione	Zabezpieczenie,	niezwłocznie	zgłosić	

we	właściwy	sposób	i w przewidzianych	terminach,	

swoje	roszczenia	do	Zabezpieczającego,

2)   poinformować	KUKE S�A�	o braku	możliwości	reali-

zacji	czeku	lub	weksla	z uwagi	na	brak	środków	na	

rachunku	bankowym	Kontrahenta,

3)   uzyskać	zgodę	KUKE S�A�	na	zrzeczenie	się	długu	albo	

jakiegokolwiek	prawa	lub	Zabezpieczenia	związa-

nego	z ubezpieczonymi	Należnościami	lub	odstępo-

wania	ich	na	rzecz	osób	trzecich�

2.   W przypadku	nieotrzymania	Należności	objętych	lub	

nieobjętych	ochroną	ubezpieczeniową,	Ubezpieczający	

zobowiązany	jest	zgłosić,	po	upływie	30	dni	nie	później	

niż	60	dnia	od	Terminu	płatności	najdawniej	wymagalnej	

należności,	wniosek	o windykację	na	formularzu	KUKE S�A�,	

w celu	wszczęcia	Postępowania	windykacyjnego	w sto-

sunku	do	Kontrahenta	oraz	Zabezpieczającego,	jeśli	

występuje�	Wniosek	o windykację	powinien	obejmować	

wszystkie	niezapłacone	należności	od	Kontrahenta	objęte	

lub	nieobjęte	ochroną	ubezpieczeniową,	w tym	także	

te,	w stosunku	do	których	Termin	płatności	jeszcze	nie	

nastąpił�	

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	lub	jej	Zabezpiecze-

nia)�	W przypadku	zgody	KUKE S�A�	na	dalszą	sprzedaż	

i gdy	warunki	tej	zgody	zostaną	dotrzymane,	wpłaty	

będą	zaliczane	zgodnie	z warunkami	podanymi	

przez	KUKE S�A�	W przypadku	braku	zgody	KUKE S�A�	

na	dalszą	sprzedaż	lub	niedotrzymania	warunków	

zgody	stosuje	się	§ 16	ust� 4	OWU,

2)   udostępnienia	KUKE S�A�	na	żądanie	środków	

prawnych	umożliwiających	realizację	praw	Ubez-

pieczającego	w stosunku	do	Kontrahenta	lub	

Zabezpieczającego,	jeżeli	występuje,	włącznie	

z ustanowieniem	na	rzecz	KUKE S�A�	pełnomocnictwa	

do	działania	w tym	zakresie	w imieniu	Ubezpieczają-

cego,	z prawem	substytucji,

3)   stosowania	się	do	instrukcji	KUKE S�A�,

4)   niezwłocznego	przekazywania	wszelkich	informacji	

i dokumentów	dotyczących	lub	mających	bezpo-

średni	bądź	pośredni	związek	z prowadzonym	Postę-

powaniem	windykacyjnym,

5)   niezwłocznego	zgłoszenia,	na	formularzu	ustalonym	

przez	KUKE S�A�,	zapłaty	windykowanych	należności�

4.   KUKE S�A�	może	zlecić	prowadzenie	Postępowania	windy-

kacyjnego	osobie	trzeciej,	Ubezpieczającemu	lub	wyrazić	

zgodę	na	prowadzenie	przez	Ubezpieczającego	tego	

postępowania	we	własnym	zakresie	lub	przez	wybrany	

przez	Ubezpieczającego	podmiot�	W przypadku,	gdy	
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Postępowanie	windykacyjne	prowadzone	jest	przez	

Ubezpieczającego	lub	na	jego	zlecenie,	jest	on	zobowią-

zany	do	przestrzegania	instrukcji	KUKE S�A�	i bieżącego	

informowania	o przebiegu	tego	postępowania�

5.   Postępowanie	windykacyjne	nie	jest	prowadzone	przez	

KUKE S�A�	w stosunku	do	Należności	spornych�	

§11. Koszty Postępowania windykacyjnego – Ryzyko 

kredytu

1.   Koszty	Postępowania	windykacyjnego	ponoszone	są:

1)   przez	KUKE S�A�	w odniesieniu	do	Należności	

ubezpieczonych,

2)   przez	Ubezpieczającego	w odniesieniu	do	należno-

ści	nieubezpieczonych	oraz	w odniesieniu	do	czyn-

ności,	które	zostały	podjęte	bez	lub	wbrew	instrukcji	

KUKE S�A�

2.   W przypadku	Roszczeń	spornych	Ubezpieczający	ponosi	

koszty	rozstrzygnięcia	Sporu�

3.   Koszty	Postępowania	windykacyjnego	rozliczane	są	

na	podstawie	wystawionych	rachunków/faktur�	Termin	

zapłaty	określony	jest	w Warunkach	szczegółowych�

4.   Jeżeli	Umowa	ubezpieczenia	przewiduje	Zabezpiecze-

nia	Należności,	to	koszty	ich	ustanowienia	i utrzymania	

w mocy	oraz	ewentualnego	przeniesienia	na	KUKE S�A�	

ponosi	Ubezpieczający�	

§12. Postępowanie w przypadku zagrożenia Szkodą� – 

Ryzyko produkcji 

1.   Zagrożenie	Szkodą	to	sytuacja,	gdy	zwiększa	się	praw-

dopodobieństwo	wystąpienia	zdarzeń,	o których	mowa	

w § 4	ust� 2	OWU,	co	może	spowodować	brak	możliwości	

realizacji	Umowy	sprzedaży,	w szczególności:

1)   w stosunku	do	Kontrahenta	został	złożony	wniosek	

o ogłoszenie	upadłości	lub	wniosek	o wszczęcie	

w stosunku	do	niego	postępowania	o podobnym	

charakterze,	bądź	upadłość	została	ogłoszona/postę-

powanie	zostało	wszczęte,

2)   przeciwko	Kontrahentowi	lub	osobom	pełniącym	

u niego	funkcje	zarządzające	lub	nadzorcze	wsz-

częto	postępowanie	karne,	karno-skarbowe	lub	

egzekucyjne,

3)   Kontrahent	wystąpił	o zmianę	warunków	płatności	

lub	innych	warunków	Umowy	sprzedaży	albo	zmianę	

Zabezpieczeń	Kosztów	produkcji,

4)   wystąpiło	opóźnienie	60	dni	w płatności	jakiejkol-

wiek	należności	od	Kontrahenta	z tytułu	Umowy	

sprzedaży,

5)   wystąpiły	trudności	w realizacji	Umowy	sprzedaży,	

przy	odbiorze	towarów	lub	usług	(w szczególności	

nieuzasadnione	opóźnienie	odbioru	towaru/usługi	

lub	realizacji	obowiązków	Kontrahenta,	wskazują-

cych	na	zagrożenie	brakiem	kontynuacji	Umowy	

sprzedaży),	bądź	w przekazywaniu	środków	płatni-

czych	przewidzianych	w Umowie	sprzedaży	objętej	

ubezpieczeniem,

6)   wystąpiły	trudności	w realizacji	weksla	z uwagi	na	

brak	środków	na	rachunku	bankowym	Kontrahenta,

7)   wystąpił	Spór	dotyczący	Umowy	sprzedaży	bądź	

Kontrahent	zgłosił	reklamacje	nieuznawane	przez	

Ubezpieczającego�

2.   Zasady	współpracy	w przypadku	zagrożenia	Szkodą:

1)   Ubezpieczający	i KUKE S�A�	współpracują	ze	sobą	

w celu	uzgodnienia	Postępowania	w przypadku	

zagrożenia	Szkodą,	postępowanie	prowadzą	wspól-

nie,	jednak	mogą	uzgodnić,	że	będzie	ono	prowa-

dzone	przez	Ubezpieczającego,	KUKE S�A�	lub	osobę	

trzecią,

2)   Ubezpieczający	jest	zobowiązany	do	bieżącego	

informowania	KUKE S�A�	o przebiegu	Postępowania	

w przypadku	zagrożenia	Szkodą,	szczególnie,	gdy	

jest	ono	prowadzone	przez	Ubezpieczającego�

3.   Obowiązki	Ubezpieczającego	w przypadku	zagrożenia	

Szkodą:

1)   zgłosić	zagrożenie	Szkodą	na	formularzu	KUKE S�A�	

nie	później	niż	14	dnia	od	uzyskania	informacji	

o wystąpieniu	braku	możliwości	realizacji	Umowy	

sprzedaży,	pod	rygorem	utraty	prawa	do	ochrony	

ubezpieczeniowej,

2)   zgłosić	we	właściwy	sposób	i w przewidzianych	

terminach,	swoje	roszczenia	do	Zabezpieczającego,	

w przypadku,	jeżeli	zostało	ustanowione	Zabezpie-

czenie	Kosztów	produkcji,

3)   podjąć	działania	mające	na	celu	minimalizację	

Szkody	i postępować	z taką	samą	starannością	

i ostrożnością	jakiej	oczekiwać	należy	od	niego	

w sytuacji,	gdyby	nie	był	ubezpieczony,

4)   uzgodnić	z KUKE S�A�	warunki	ewentualnej	kontynu-

acji	produkcji	lub	sprzedaży	do	Kontrahenta	(bez	
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względu	na	przewidzianą	formę	płatności	czy	jej	

Zabezpieczenia),	

5)   udostępnić	KUKE S�A�	na	żądanie	środki	prawne	

umożliwiające	realizację	praw	Ubezpieczającego	

w stosunku	do	Kontrahenta	lub	Zabezpieczającego,	

jeżeli	występuje,	włącznie	z ustanowieniem	na	

rzecz	KUKE S�A�	pełnomocnictwa	do	działania	w tym	

zakresie	w imieniu	Ubezpieczającego,	z prawem	

substytucji,

6)   niezwłocznie	przekazywać	wszelkie	informacje	

i dokumenty	dotyczące	lub	mające	bezpośredni	

bądź	pośredni	związek	z prowadzonym	postępowa-

niem	odnoszącym	się	do	Umowy	sprzedaży,

7)   niezwłocznie	zgłosić	kwoty	odzyskane,	które	

pomniejszają	Szkodę�

4.   W przypadku	ustania	zagrożenia	Szkodą	Ubezpieczający	

zobowiązany	jest	niezwłocznie	poinformować	KUKE S�A�	

o tym	fakcie,	a także	o wznowieniu	produkcji	lub	sprze-

daży�	Ubezpieczający	pokrywa	wszystkie	koszty	wyni-

kające	z decyzji	o wznowieniu	produkcji	inne	niż	Koszty	

produkcji	objęte	ochroną	ubezpieczeniową�	

§13. Koszty Postępowania w przypadku zagrożenia 

Szkodą� – Ryzyko produkcji

1.   KUKE S�A�	pokrywa	koszty	postępowania	wobec	Kontra-

henta	lub	Zabezpieczającego	w przypadku	zagrożenia	

Szkodą	w odniesieniu	do	ubezpieczonych	Kosztów	

produkcji�

2.   KUKE S�A�	pokrywa	koszty	i wydatki	w przypadku	zagro-

żenia	Szkodą	poniesione	i udokumentowane	przez	

Ubezpieczającego�

3.   W celu	minimalizacji	Szkody	koszty,	o których	mowa	

w ust� 1	i 2,	rozliczane	są	na	podstawie	wystawionych	

rachunków/faktur,	po	zakończeniu	postępowania�	Termin	

zapłaty	określony	jest	w Warunkach	szczegółowych�

4.   W przypadku	Roszczeń	spornych	Ubezpieczający	ponosi	

koszty	rozstrzygnięcia	Sporu�

5.   Jeżeli	Umowa	ubezpieczenia	przewiduje	Zabezpieczenia	

Kosztów	produkcji,	to	koszty	ich	ustanowienia	i utrzyma-

nia	w mocy	oraz	ewentualnego	przeniesienia	na	KUKE S�A�	

ponosi	Ubezpieczający�	

§14. Data powstania Szkody

1.   W wypadku	prawnego	stwierdzenia	niewypłacalności	

Kontrahenta	oraz	poręczyciela	albo	gwaranta,	jeżeli	

występują,	uważa	się,	że	Szkoda	powstaje	z dniem	praw-

nego	stwierdzenia	niewypłacalności�	

2.   W wypadku	faktycznego	stwierdzenia	niewypłacalności	

Kontrahenta	oraz	poręczyciela	albo	gwaranta,	jeżeli	

występują,	uważa	się,	że	Szkoda	powstaje	z dniem	fak-

tycznego	stwierdzenia	niewypłacalności	przez	KUKE S�A�	

na	podstawie	wiarygodnych	informacji	o sytuacji	finanso-

wej	Kontrahenta	oraz	poręczyciela	albo	gwaranta,	jeżeli	

występują,	co	może	nastąpić	nie	wcześniej,	niż	z upływem	

trzech	miesięcy	od	daty	wymagalności	każdej	ubezpie-

czonej	Należności	–	w przypadku	Ryzyka	kredytu,	bądź	

nie	wcześniej,	niż	z upływem	sześciu	miesięcy	od	daty	

braku	możliwości	realizacji	Umowy	sprzedaży	–	w przy-

padku	Ryzyka	produkcji�

3.   W przypadku	Ryzyka	kredytu	–	w wypadku	opóźnienia	

w zapłacie	Należności	przez	Kontrahenta	oraz	poręczy-

ciela	albo	gwaranta,	jeżeli	występują,	oraz	w przypadku	

zdarzeń,	o których	mowa	w § 4	ust� 1	pkt	4	–	9	OWU,	

uważa	się,	że	Szkoda	powstaje	w terminie	90	dni	od	

dnia	otrzymania	przez	KUKE S�A�	wniosku	o windykację,	

nie	wcześniej	jednak	niż	w dniu	następnym	po	upływie	

Terminu	płatności�

4.   W przypadku	Ryzyka	produkcji	–	w wypadku	jednostron-

nego	zerwania	przez	Kontrahenta	Umowy	sprzedaży	

oraz	zdarzeń,	o których	mowa	w § 4	ust� 1	pkt	4	–	9	OWU,	

uważa	się,	że	Szkoda	powstaje	w terminie	90	dni	od	dnia	

otrzymania	przez	KUKE S�A�	zgłoszenia	zagrożenia	Szkodą�

5.   W celu	ustalenia	daty	Szkody	uwzględnia	się	to	zdarze-

nie,	które	jako	pierwsze	wywołało	Szkodę�

§15. Zgłoszenie Roszczenia odszkodowawczego

1.   Ubezpieczający	zgłasza	Roszczenie	odszkodowawcze	na	

formularzu	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	odszkodowawczego�
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3.   Zgłoszone	Roszczenie	odszkodowawcze	musi	być	kom-

pletne	i udokumentowane�	Ubezpieczający	zobowiązany	

jest	do	udzielenia	KUKE S�A�	wszelkich	informacji	oraz	

przedstawienia	dokumentów	i innych	dowodów	niezbęd-

nych	do	ustalenia	okoliczności	wystąpienia	zdarzenia	

objętego	ochroną	ubezpieczeniową	i wysokości	Szkody,	

w szczególności:

1)   podać	dane	umożliwiające	zidentyfikowanie	

Roszczenia,

2)   określić	i udokumentować	zdarzenia,	w następstwie	

których	powstała	Szkoda	(zgodnie	z § 4	OWU),

3)   wymienić	wszystkie	posiadane	prawa,	gwarancje,	

kaucje,	weksle,	listy	zastawne	i inne	Zabezpieczenia,

4)   wskazać	stosowane	środki	zmierzające	do	zapobie-

żenia	powstaniu	Szkody	lub	zmniejszenia	jej	rozmia-

rów	oraz	podjęte	kroki	dla	zabezpieczenia	roszczenia	

regresowego,

5)   załączyć	historię	rachunku	Kontrahenta,	stanowiącą	

analityczny	wydruk	z systemu	komputerowego	zapi-

sów	księgowych	na	koncie	Kontrahenta	prowadzo-

nym	przez	Ubezpieczającego,	zawierający:

a)   nazwę	Kontrahenta,

b)   w przypadku	Ryzyka	kredytu	–	saldo	otwarcia	na	

dzień	poprzedzający	dzień	wystawienia	najstar-

szej	(najwcześniej	wystawionej)	niezapłaconej	

faktury	zgłoszonej	we	wniosku	o windykację	

wraz	ze	wskazaniem	poszczególnych	Należności,	

które	się	nań	składają,	tj�	dat	ich	powstania,	dat	

wymagalności	i kwot,

c)   w przypadku	Ryzyka	produkcji	–	saldo	otwarcia	

na	dzień	wejścia	w życie	Umowy	sprzedaży	

(lub	na	dzień	powstania	pierwszych	Kosztów	

produkcji	–	w przypadku	wskazanym	w § 3	ust� 6	

OWU)	wraz	ze	wskazaniem	poszczególnych	

należności,	które	się	nań	składają,	tj�	nr	faktur	lub	

innych	pozycji	księgowych,	dat	ich	wystawienia,	

dat	wymagalności,	kwot,	wraz	ze	wskazaniem	

umowy/innego	tytułu	powstania	tych	należności,

d)   wszystkie	płatności	z przypisaniem	do	poszcze-

gólnych	należności,	z którymi	zostały	rozliczone,	

z podaniem	kwot	i dat	wpływu	na	rachunek	

Ubezpieczającego,

e)   wszystkie	pozostałe	należności	objęte	lub	nieob-

jęte	ochroną	ubezpieczeniową,	powstałe	po	ww�	

dniu	z podaniem	dat	ich	powstania	oraz	wyma-

galności	i kwot,	wraz	ze	wskazaniem	umowy/

innego	tytułu	powstania	tych	należności,

6)   w przypadku	Ryzyka	produkcji:

a)   dokonać	inwentaryzacji	produkcji	w toku,	

gotowych	produktów,	półproduktów,	materia-

łów	i surowców	związanych	z realizacją	Umowy	

sprzedaży,

b)   przedstawić	przebieg	realizacji	transakcji,

c)   udokumentować	i obliczyć	wysokość	zgłasza-

nego	Roszczenia	odszkodowawczego,

d)   załączyć	w oryginale,	opatrzony	podpisem	

osoby,	której	powierzono	prowadzenie	ksiąg	

rachunkowych	Ubezpieczającego,	wydruk	

z kont	analitycznych,	na	których	były	ewiden-

cjonowane	poniesione	Koszty	produkcji	objęte	

ubezpieczeniem,

e)   przedstawić	i uzasadnić	ew�	zmiany	w podziale	

Kosztów	produkcji	w stosunku	do	pierwotnego	

kosztorysu	i harmonogramu	finansowo-rzeczo-

wego	kosztów	ponoszonych	w ramach	Umowy	

sprzedaży,	jeżeli	są	większe	niż	10%�

4.   KUKE S�A�	może	żądać	historii	rachunku	Kontrahenta	za	

inny	okres�	

5.   Wydruk	historii	rachunku	Kontrahenta	z systemu	kom-

puterowego	powinien	być	opatrzony	podpisem	osoby,	

której	powierzono	prowadzenie	ksiąg	rachunkowych	

i przesłany	do	KUKE S�A�	w oryginale�	W szczególnych	

i uzasadnionych	przypadkach	KUKE S�A�	może	przyjąć	

historię	rachunku	Kontrahenta	w innej	formie	uzgodnio-

nej	z KUKE S�A�,	niż	wydruk	z systemu	komputerowego�	

§16. Ustalenie wysokości Szkody – Ryzyko kredytu 

1.   Wysokość	Szkody	stanowi	kwota	objętych	ochroną	ubez-

pieczeniową	i niezapłaconych	przez	Kontrahenta	Należ-

ności	ustalana	w oparciu	o rachunek	strat	sporządzony	

w walucie	Umowy	ubezpieczenia	na	podstawie	historii	

rachunku	Kontrahenta	na	zasadach	określonych	w § 15	

ust� 3	pkt	5	OWU,	niezależnie	od	rozliczeń	prowadzonych	

pomiędzy	Ubezpieczającym	a Kontrahentem�

2.   Wysokość	Szkody	ustalana	jest	poczynając	od	Należności	

najstarszych,	w chronologicznej	kolejności	terminów	ich	

płatności�

3.   Rachunek	strat	po	stronie	debetowej	obejmuje	kwotę	

wszystkich	Należności	przysługujących	Ubezpiecza-

jącemu	od	Kontrahenta	i ujętych	w historii	rachunku	

Kontrahenta,	o której	mowa	w § 15	ust� 3	pkt	5,	oraz	
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Należności,	których	Ubezpieczający	zrzekł	się	za	zgodą	

KUKE S�A�

4.   Rachunek	strat	po	stronie	kredytowej	obejmuje:

1)   wpłaty	dokonane	przez	Kontrahenta	lub	osoby	

trzecie	i kwoty	uzyskane	do	dnia	wpływu	wniosku	

o windykację	–	zaliczane	zgodnie	z zapisami	w histo-

rii	rachunku	Kontrahenta,

2)   wpłaty	włącznie	z kwotami	umorzonymi	przez	potrą-

cenia,	dokonane	przez	Kontrahenta	lub	osoby	trzecie	

i kwoty	uzyskane	od	daty	wpływu	do	KUKE S�A�	wnio-

sku	o windykację	do	dnia	wypłaty	odszkodowania:

a)   zaliczane	na	poczet	najdawniej	wymagalnych	

należności	objętych	lub	nieobjętych	ochroną	

ubezpieczeniową,	z zastrzeżeniem	ppkt	b	i c,

b)   w przypadku,	gdy	ochrona	ubezpieczeniowa	

została	udzielona	pod	warunkiem	posiada-

nia	przez	Ubezpieczającego	Zabezpieczenia	

płatności	Należności	w postaci	poręczenia	albo	

gwarancji	–	wpłaty	dokonane	przez	Zabezpiecza-

jącego	zaliczane	wyłącznie	na	poczet	najdawniej	

wymagalnych	Należności	objętych	ochroną	

ubezpieczeniową	ujętych	we	wniosku	o windy-

kację	do	dnia	wypłaty	odszkodowania,

c)   w przypadkach	innych	Zabezpieczeń,	niż	

wskazane	w ppkt	b)	–	kwoty	uzyskane	z realizacji	

nabytych	praw,	gwarancji,	kaucji,	zabezpieczeń	

lub	innych	praw	majątkowych,	zaliczane	zgodnie	

z zapisami	w historii	rachunku	Kontrahenta,	

3)   wszelkie,	udzielone	Kontrahentowi	bez	zgody	

KUKE S�A�,	upusty,	rabaty	i bonifikaty	od	cen	sprzeda-

nych	towarów	lub	usług,	jeżeli	nie	zostały	uwzględ-

nione	na	fakturach	dokumentujących	Należności,	

zaliczane	na	poczet	najdawniej	wymagalnych	

należności	objętych	lub	nieobjętych	ochroną	

ubezpieczeniową,	począwszy	od	daty	wpływu	do	

KUKE S�A�	wniosku	o windykację	do	dnia	wypłaty	

odszkodowania�

5.   W odniesieniu	do	Należności	wymagalnych	w tej	samej	

dacie,	wpłaty	zaliczane	są	proporcjonalnie�

§17. Ustalenie wysokości Szkody – Ryzyko produkcji

1.   Wysokość	Szkody	jest	ustalana	na	podstawie	doku-

mentów	przedstawionych	przez	Ubezpieczającego,	

w szczególności	harmonogramu	finansowo-rzeczowego,	

o którym	mowa	w § 3	ust� 4	pkt	1	OWU,	historii	rachunku	

Kontrahenta,	o której	mowa	w § 15	ust� 3	pkt	5	OWU,	

ewidencji	kosztów	produkcji,	otrzymanych	faktur,	not	

i obciążeń	oraz	rachunku	strat�

2.   Rachunek	strat	po	stronie	debetowej	obejmuje	kwotę	

wszystkich	Kosztów	produkcji	poniesionych	przez	Ubez-

pieczającego	od	dnia	wejścia	w życie	Umowy	sprzedaży	

lub	wcześniej	–	w przypadku	wskazanym	w § 3	ust� 6	OWU,	

objętych	ochroną	zgodnie	z Umową	ubezpieczenia�

3.   Rachunek	strat	po	stronie	kredytowej	obejmuje:

1)   Koszty	produkcji	towarów	lub	usług	dostarczonych	

Kontrahentowi,

2)   wpłaty	dokonane	przez	Kontrahenta	lub	osoby	

trzecie	na	poczet	wykonania	niezrealizowanej	części	

Umowy	sprzedaży	(np�	zaliczki,	nierozliczone	korekty	

do	uregulowanych	wcześniej	należności	itp�),

3)   wartość	zapłaconych	Ubezpieczającemu	kar	umow-

nych	i odszkodowań	z tytułu	zerwania	Umowy	sprze-

daży	przez	Kontrahenta,

4)   sumy	uzyskane	z realizacji	nabytych	praw,	ubezpie-

czeń,	gwarancji,	kaucji	i zabezpieczeń	lub	innych	

praw	majątkowych,

5)   odliczone	kwoty	podatku	VAT,

6)   wartość	produkcji	w toku,	gotowych	produktów,	

półproduktów,	materiałów	i surowców	związanych	

z realizacją	Umowy	sprzedaży	a zużytych	do	innych	

celów,

7)   wartość	produkcji	w toku,	gotowych	produktów,	

półproduktów,	materiałów	i surowców	związanych	

z realizacją	Umowy	sprzedaży	przewłaszczonych	na	

osobę	trzecią,	

8)   kwoty	otrzymane	z odsprzedaży	produktów,	półpro-

duktów,	materiałów	i surowców	związanych	z reali-

zacją	Umowy	sprzedaży	pomniejszone	o wydatki	

poniesione	w związku	przygotowaniem	ich	do	

odsprzedaży,

9)   kwoty	potrąceń	dokonanych	przez	

Ubezpieczającego,	

10)   kwoty	otrzymanych	odszkodowań	z tytułu	utraty	

i zniszczenia	produktów,	półproduktów,	materia-

łów	i surowców	związanych	z realizacją	Umowy	

sprzedaży�

4.   W przypadku	powstania	Szkody	KUKE S�A�	zastrzega	sobie	

prawo	powołania	i wyznaczania	eksperta,	którego	zada-

niem	będzie	ustalenie	pochodzenia	i wysokości	szkody	

objętej	Roszczeniem	odszkodowawczym	lub	możliwości	

odsprzedaży	produktów,	półproduktów,	materiałów	
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i surowców	związanych	z realizacją	Umowy	sprzedaży�	

Ubezpieczający	zobowiązany	jest	dostarczyć	ekspertowi	

wszelkie	konieczne	informacje	oraz	przedłożyć	księgi	

i dokumenty	księgowe,	których	zażąda�	Wynagrodzenie	

eksperta	ponosi	KUKE S�A�	

§18. Warunki wypłaty i wysokość� odszkodowania 

1.   Jeżeli	Ubezpieczający	dopełnił	wszystkich	warunków	

Umowy	ubezpieczenia,	KUKE S�A�	wypłaca	odszkodowanie	

po	ustaleniu	stanu	faktycznego,	zasadności	Roszcze-

nia	odszkodowawczego	i wysokości	odszkodowania,	

w terminie	30	dni	od	daty	otrzymania	kompletnego	

i udokumentowanego	Roszczenia	odszkodowawczego,	

nie	wcześniej,	niż	po	dacie	powstania	Szkody,	określonej	

w § 14	OWU�

2.   Jeżeli	wyjaśnienie	w powyższym	terminie	okoliczności	

koniecznych	do	ustalenia	odpowiedzialności	KUKE S�A�	

albo	wysokości	odszkodowania	okazało	się	niemożliwe,	

KUKE S�A�	wypłaca	odszkodowanie	w terminie	14	dni	od	

dnia,	w którym	przy	zachowaniu	należytej	staranności	

wyjaśnienie	tych	okoliczności	było	możliwe�

3.   Jeżeli	w terminach	określonych	powyżej	KUKE S�A�	nie	

wypłaci	odszkodowania,	zawiadamia	Ubezpieczającego	

o przyczynach	niemożności	uznania	jego	roszczeń	w cało-

ści	lub	części,	jednakże	bezsporną	część	odszkodowania	

wypłaca	w terminie	określonym	w ust� 1	lub	2�

4.   Jeżeli	zgłoszone	Roszczenie	odszkodowawcze	jest	nie-

kompletne	lub	nienależycie	udokumentowane	KUKE S�A�	

wzywa	Ubezpieczającego	do	uzupełnienia	braków�

5.   Jeżeli	odszkodowanie	nie	przysługuje	lub	przysługuje	

w innej	wysokości,	niż	określona	w zgłoszonym	Roszcze-

niu	odszkodowawczym,	KUKE S�A�	informuje	o tym	Ubez-

pieczającego,	wskazując	okoliczności	oraz	podstawę	

prawną	uzasadniającą	całkowitą	lub	częściową	odmowę	

wypłaty	odszkodowania	oraz	pouczając	o możliwości	

dochodzenia	roszczeń	na	drodze	sądowej�

6.   W przypadku,	gdy	Umowa	ubezpieczenia	określiła	

dodatkowe	warunki	udzielenia	ochrony	ubezpieczenio-

wej,	w szczególności	dotyczące	Zabezpieczeń,	uznanie	

Roszczenia	odszkodowawczego	może	nastąpić,	jeżeli:

1)   Zabezpieczenia	zostały	ustanowione	zgodnie	

z przepisami	prawnymi	obowiązującymi	w Kraju	

Kontrahenta,	w tym	są	przenaszalne	na	KUKE S�A�	

w przypadku	wypłaty	odszkodowania,	pozostawały	

ważne	co	najmniej	120	dni	po	upływie	terminu	płat-

ności	Należności	lub	120	dni	po	wystąpieniu	braku	

możliwości	realizacji	Umowy	sprzedaży	i nie	okazały	

się	nieskuteczne	z przyczyn	leżących	po	stronie	

Ubezpieczającego,

2)   Ubezpieczający	zgłosił	swoje	roszczenia	do	Zabez-

pieczającego	w terminie	wynikającym	z Zabezpiecze-

nia,	ale	nie	później	niż	w terminie	30	dni	od	terminu	

płatności	danej	Należności	lub	30	dni	od	wstrzy-

mania	produkcji,	wysyłając	do	niego	list	polecony	

za	potwierdzeniem	odbioru	albo	Zabezpieczający,	

przed	wypłatą	odszkodowania,	uznał	roszczenia	

Ubezpieczającego�

7.   W przypadku	Roszczeń	spornych,	KUKE S�A�	wypłaca	

odszkodowanie,	z zastrzeżeniem	ust� 1	i 2,	w terminie	

30	dni	od	otrzymania	Roszczenia	odszkodowawczego	

wraz z:

1)   orzeczeniem	sądowym	lub	arbitrażowym	zasądza-

jącym	na	rzecz	Ubezpieczającego	całość	lub	część	

Roszczeń	spornych,	w tym	ubezpieczonych	Należ-

ności	lub	kwot	z tytułu	ubezpieczonych	Kosztów	

produkcji,	które	może	być	wykonane	w Kraju	Kontra-

henta	lub

2)   oświadczeniem	Kontrahenta	o uznaniu	roszczenia,	

sporządzonym	w formie	pisemnej	(i opatrzonym	datą	

oraz	czytelnymi	podpisami	osób	reprezentujących	

Kontrahenta)	lub	formie	elektronicznej	z kwalifikowa-

nym	podpisem	elektronicznym,	wraz	z dokumentami	

potwierdzającymi	umocowanie	osób	składających	

oświadczenie	w jego	imieniu�	

8.   W odniesieniu	do	Ryzyka	kredytu	–	w przypadkach	

szczególnie	uzasadnionych	KUKE S�A�	uprawniona	jest	do	

wypłaty	odszkodowania	w terminie	wcześniejszym	niż	

wynikający	z ww�	przepisów�	W takim	przypadku	kwota	

odszkodowania	nie	obejmuje	odsetek	kapitałowych	

mających	powstać	pomiędzy	datą	wypłaty	odszkodowa-

nia	a datą	wymagalności	Należności,	dla	których	Termin	

płatności	jeszcze	nie	nastąpił�

9.   Kwotę	odszkodowania	stanowi	wysokość	Szkody	usta-

lona	zgodnie	z § 16	i 17	OWU,	maksymalnie	do	Sumy	

ubezpieczenia	pomniejszonej	o Udział	własny	Ubezpie-

czającego,	przy	czym	wysokość	odszkodowania	nie	może	

przekroczyć	rzeczywistej	straty�
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10.   Jeżeli	po	wypłacie	odszkodowania	okaże	się,	że	KUKE S�A�	

nie	była	zobowiązana	do	jego	spełnienia,	zgodnie	z prze-

pisami	prawnymi	oraz	warunkami	Umowy	Ubezpieczenia,	

Ubezpieczający	powinien	zwrócić	pełną	kwotę	otrzyma-

nego	odszkodowania	w terminie	14	dni	od	daty	wezwa-

nia	do	jego	zwrotu�

11.   W razie	wypłaty	nienależnego	odszkodowania	z winy	

Ubezpieczającego,	KUKE S�A�	nalicza	odsetki	ustawowe	za	

opóźnienie	od	dnia	wypłaty	odszkodowania�

§19. Przejście praw po wpłacie odszkodowania 

– subrogacja

1.   Z chwilą	wypłaty	odszkodowania,	wszelkie	roszczenia	

Ubezpieczającego	przeciwko	Kontrahentowi	oraz	Zabez-

pieczającym,	jeśli	występują,	przechodzą	na	KUKE S�A�	do	

wysokości	wypłaconego	odszkodowania�

2.   Przejście	roszczeń,	o którym	mowa	w ust� 1,	obejmuje	

zarówno	należność	główną,	jak	i odsetki	oraz	dodatkowe	

świadczenia	związane	z Należnością	lub	Kosztami	pro-

dukcji,	z tytułu	których	wypłacono	odszkodowanie�

3.   Na	KUKE S�A�	przechodzą	tym	samym	wynikające	z Umowy	

sprzedaży:

1)   prawo	do	żądania	od	Kontrahenta	spłaty	kwot,	

w odniesieniu	do	których	nastąpiła	subrogacja	

(Należności	lub	rekompensata	poniesionych	przez	

Ubezpieczającego	Kosztów	produkcji),

2)   prawo	do	naliczania	odsetek	od	kwot,	o których	

mowa	w pkt	1,	na	warunkach	określonych	w Umowie	

sprzedaży,

3)   prawo	do	żądania	od	Kontrahenta	zwrotu	kosztów	

dochodzenia	kwot,	o których	mowa	w pkt	1	i 2,	

w zakresie	i na	zasadach	określonych	w Umowie	

sprzedaży,	oraz

4)   prawo	do	żądania	od	Kontrahenta	zwrotu	wszelkich	

innych	kosztów,	które	Kontrahent	zobowiązany	był	

zwrócić	Ubezpieczającemu	zgodnie	z postanowie-

niami	Umowy	sprzedaży	–	w zakresie	i na	zasadach	

określonych	w Umowie	sprzedaży	i do	wysokości,	

w jakiej	koszty	te,	poniesione	uprzednio	przez	Ubez-

pieczającego,	zostały	mu	następnie	zwrócone	przez	

KUKE S�A�

4.   Jeżeli	jest	to	dopuszczalne	na	mocy	mających	zasto-

sowanie	przepisów	właściwego	prawa	i o ile	skutek	

ten	nie	następuje	bezpośrednio	na	mocy	przepisów	

polskiego	prawa,	w tym	z art�	12	ustawy	z dnia	7	lipca	

1994	r�	o gwarantowanych	przez	Skarb	Państwa	ubez-

pieczeniach	eksportowych,	Ubezpieczający,	na	żądanie	

KUKE S�A�,	przeniesie	na	KUKE S�A�	wszelkie	prawa	wynika-

jące	z Umowy	sprzedaży	wraz	z prawami	wynikającymi	

z Zabezpieczeń	(z uwzględnieniem	zachowania	przez	

Ubezpieczającego	praw	wynikających	z Zabezpieczeń	

w zakresie	jego	wierzytelności	wobec	Kontrahenta,	które	

nie	zostały	objęte	odszkodowaniem),	w formie	cesji	

praw,	indosu	lub	innej	wymaganej	formy	prawnej,	a także	

dokona	wszelkich	innych	czynności	prawnych	niezbęd-

nych	w celu	skutecznego	wykonania	praw	KUKE S�A�	

w stosunku	do	Należności	lub	Kosztów	produkcji,	z tytułu	

których	KUKE S�A�	wypłaciła	odszkodowanie,	z zastrzeże-

niem	§ 20	OWU�

5.   W przypadku,	gdy	KUKE S�A�,	w ramach	subrogacji,	wyko-

nuje	również	prawa	Ubezpieczającego,	zobowiązana	jest	

do	informowania	go	o swych	działaniach	oraz	przekaza-

nia	mu	części	przypadających	na	niego	kwot	odzyska-

nych,	określonych	w § 22	OWU�	

§20. Obowią�zki Ubezpieczają�cego po wystą�pieniu Szkody

1.   Wypłata	odszkodowania	przez	KUKE S�A�	nie	zwalnia	

Ubezpieczającego	z obowiązków	wynikających	z Umowy	

Ubezpieczenia�

2.   Ubezpieczający	zobowiązany	jest	w terminie	30	dni	po	

wypłacie	odszkodowania,	lub	w najbliższym	możliwym	

terminie,	o ile	dochowanie	30	dniowego	terminu	nie	jest	

możliwe	z przyczyn	od	niego	niezależnych:

1)   przekazać	KUKE S�A�	informację	o łącznej	wysokości	

zadłużenia	wobec	Ubezpieczającego	z tytułu	Umowy	

sprzedaży	na	dzień	wypłaty	odszkodowania,

2)   poinformować	KUKE S�A�	o swoich	zamiarach	w odnie-

sieniu	do	kwot	nie	objętych	Ubezpieczeniem,	o ile	

takie	kwoty	pozostają	wymagalne	i niezapłacone,	

z zastrzeżeniem,	że	takie	oświadczenie	będzie	inter-

pretowane	wyłącznie	jako	odzwierciedlające	intencje	

Ubezpieczającego	wg	stanu	na	datę	złożenia	tego	

oświadczania	i nie	będzie	w jakikolwiek	sposób	

ograniczać	Ubezpieczającego	w realizacji,	zmianie	

lub	zaniechaniu	swoich	zamiarów,	o czym	Ubezpie-

czający	będzie	zobowiązany	informować	niezwłocz-

nie	KUKE S�A�,
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3)   wydać	KUKE S�A�	dowody,	w formie	skutecznej	wobec	

osób	trzecich,	potrzebne	KUKE S�A�	do	wykonywania	

jej	praw	z tytułu	subrogacji	oraz	przekazać	KUKE S�A�	

oświadczenie	potwierdzające	fakt	zaistnienia	subro-

gacji,	datę	subrogacji,	łączną	kwotę	subrogowanej	

wierzytelności	i wyszczególnienie	roszczeń,	które	

tworzą	subrogowaną	wierzytelność	(zwane	dalej	

łącznie	„Warunkami	Subrogacji”),

4)   przygotować	i przesłać	Kontrahentowi	uprzednio	

zaakceptowane	przez	KUKE S�A�	powiadomienie	

o Warunkach	Subrogacji,	oraz

5)   jeżeli	okaże	się,	że:

a)   subrogacja	KUKE S�A�	w ubezpieczoną	kwotę	

okaże	się	niemożliwa	w świetle	przepisów	prawa	

mającego	zastosowanie	do	dochodzenia	zapłaty	

tej	kwoty	od	Kontrahenta,

b)   KUKE S�A�	nie	będzie	mogła	wstąpić	w prawa	

z istotnych	Zabezpieczeń,	lub	

c)   KUKE S�A�	nie	będzie	posiadać	możliwości	docho-

dzenia	skutecznie	subrogowanej	kwoty,	lub	

subrogacja	ta	doprowadziłaby	do	uszczerbku	

praw	KUKE S�A�,	

Ubezpieczający	przejmie	powierniczy	przelew	

subrogowanej	uprzednio	na	KUKE S�A�	kwoty	lub	

też	pozostanie	wierzycielem	Kontrahenta	z tytułu	

kwot	objętych	Ubezpieczeniem	i podejmie	wobec	

Kontrahenta	i Zabezpieczających	działania	zmierza-

jące	do	windykacji	tych	kwot,	ewentualnie	strony	

Umowy	Ubezpieczenia	ustalą	inny	tryb	dochodzenia	

przedmiotowych	roszczeń,	przy	czym	w każdym	

przypadku:

d)   Ubezpieczający	będzie	wykonywał	swoje	

obowiązki	na	wyłączny	rachunek,	ryzyko	i koszt	

KUKE S�A�	oraz	wyłącznie	na	podstawie	i w zakre-

sie	wskazanym	w uprzednich	pisemnych	instruk-

cjach	KUKE S�A�,

e)   Ubezpieczający	będzie	miał	prawo	realizować	

instrukcje	KUKE S�A�	samodzielnie	lub	za	pośred-

nictwem	wybranego	przez	siebie	doradcy	

prawnego	lub	innego	podmiotu,	po	uprzedniej	

zgodzie	KUKE S�A�	na	pokrycie	kosztów	z tym	

związanych�

3.   Weryfikacja	warunków	i możliwości	subrogacji,	o których	

mowa	w ust� 2	pkt	5,	może	zostać	dokonana	osobno	

przez	KUKE S�A�	i Ubezpieczającego	(na	własny	koszt)	

lub	może	wynikać	z rekomendacji	doradcy	prawnego,	

którego	wybór	będzie	uzgodniony	przez	strony	Umowy	

Ubezpieczenia,	działającego	w interesie	zarówno	

KUKE S�A�,	jak	i Ubezpieczającego�

4.   Koszty	poniesione	przez	Ubezpieczającego	na	rzecz	

podmiotów	trzecich	w związku	ze	współpracą	z KUKE S�A�,	

o której	mowa	w ust� 2	i 3,	w zakresie	uprzednio	zaakcep-

towanym	przez	KUKE S�A�,	stanowią	koszty	Postępowania	

po	wypłacie	odszkodowania�

5.   W przypadku	niewykonania	przez	Ubezpieczającego	

jego	zobowiązań,	o których	mowa	w ust� 2	pkt	1	–	5,	

Ubezpieczający	będzie	odpowiedzialny	wobec	KUKE S�A�	

za	spowodowane	szkody�

§21. Postępowanie po wypłacie odszkodowania

1.   Postępowanie	po	wypłacie	odszkodowania	obejmuje	

postępowanie	regresowe	w odniesieniu	do	kwoty	

wypłaconego	odszkodowania	i postępowanie	dotyczące	

innych	kwot	prowadzone	po	wypłacie	odszkodowania�

2.   Postępowanie	po	wypłacie	odszkodowania	prowadzone	

jest	przez	KUKE S�A�

3.   Strony	Umowy	Ubezpieczenia	mogą	postanowić,	że	

Postępowanie	po	wypłacie	odszkodowania	będzie	pro-

wadzone	przez	Ubezpieczającego�

4.   Koszty	Postępowania	po	wypłacie	odszkodowania	pono-

szone	są	przez:

1)   KUKE S�A�,	w odniesieniu	do	kwoty	wypłaconego	

odszkodowania	(koszty	postępowania	regresowego),

2)   Ubezpieczającego,	w pozostałym	zakresie	oraz	

w odniesieniu	do	czynności,	które	zostały	podjęte	

wbrew	instrukcji	KUKE S�A�

5.   Strona	Umowy	Ubezpieczenia	prowadząca	Postępowa-

nie	po	wypłacie	odszkodowania	jest	zobowiązana	do	

informowania	drugiej	strony	o planowanych	i podejmo-

wanych	działaniach�	

6.   Prowadzenie	Postępowania	po	wypłacie	odszkodowania	

przez	jedną	stronę	Umowy	Ubezpieczenia	nie	zwalnia	

drugiej	strony	z obowiązku	współdziałania	w dochodze-

niu	roszczeń�

7.   Koszty	Postępowania	po	wypłacie	odszkodowania	

rozliczane	są	na	podstawie	wystawionych	rachunków/
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faktur�	Termin	zapłaty	określony	jest	w Warunkach	

szczegółowych�

§22. Kwoty odzyskane po wypłacie odszkodowania

1.   Wszelkie	kwoty	–	w tym	odsetki	za	opóźnienie	–	wyegze-

kwowane	z tytułu	Umowy	sprzedaży	po	wypłacie	odszko-

dowania,	stanowią	kwoty	odzyskane�

2.   Kwoty	odzyskane	bez	względu	na	ich	wysokość,	dzielone	

są	pomiędzy	KUKE S�A�	i Ubezpieczającego	proporcjo-

nalnie	w wartości	udziału	w Szkodzie	Ubezpieczającego	

i KUKE S�A�	ustalonej	na	dzień	wypłaty	odszkodowania�

3.   Jeżeli	kwoty	odzyskane	wyrażone	są	w walucie	innej	niż	

waluta	Umowy	sprzedaży,	do	ich	przeliczenia	stosuje	się	

średni	kurs	Narodowego	Banku	Polskiego	obowiązujący	

w dniu	wpływu	środków	na	rachunek	Ubezpieczającego�

4.   Ubezpieczający	zobowiązuje	się	w terminie	14	dni	zawia-

domić	KUKE S�A�	o odzyskaniu	kwot	i przekazać	KUKE S�A�	

przypadającą	jej	część	w ciągu	14	dni	od	ich	otrzymania,	

tj�	daty	wpływu	środków	na	rachunek	Ubezpieczającego�	

W przypadku	przekazania	środków	w terminie	później-

szym,	KUKE S�A�	jest	uprawniona	do	naliczania	odsetek	

ustawowych	za	opóźnienie�

§23. Cesja praw do odszkodowania z Umowy 

ubezpieczenia

1.   Prawo	do	odszkodowania	wynikające	z Umowy	ubezpie-

czenia	może	być	przeniesione	na	osobę	trzecią	za	zgodą	

KUKE S�A�

2.   KUKE S�A�	zastrzega	sobie	prawo	do	informowania	cesjo-

nariusza	o wszelkich	uchybieniach	Ubezpieczającego	

w zakresie	jego	obowiązków	wynikających	z Umowy	

ubezpieczenia�

3.   Cesja	praw	do	odszkodowania	nie	zwalnia	Ubezpiecza-

jącego	z obowiązków	wynikających	z zawartej	Umowy	

ubezpieczenia�

4.   Ubezpieczający	zobowiązany	jest	informować	cesjona-

riusza	o wszelkich	zmianach	w Umowie	ubezpieczenia	

przyjętych	po	dokonaniu	cesji�

§24. Procedury i kontrola dokumentów 

1.   Wyrażony	w dniach	czas	przewidziany	na	podjęcie	

czynności	stanowiących	obowiązki	Ubezpieczającego	

wynikające	z niniejszych	OWU,	dotyczy	również	sobót	i dni	

uznanych	ustawowo	za	dni	wolne	od	pracy	(ustawa	z dnia	

18	stycznia	1951	r�	o dniach	wolnych	od	pracy)�	Jeżeli	

koniec	terminu	do	wykonania	ww�	czynności	przypada	na	

dzień	uznany	ustawowo	za	wolny	od	pracy,	termin	upływa	

dnia	następnego�	Jeżeli	Umowa	ubezpieczenia	wyzna-

cza	termin	na	złożenie	oświadczenia	w formie	pisemnej,	

w stosunku	do	Ubezpieczającego	o dochowaniu	terminu	

decyduje	data	stempla	pocztowego�

2.   Na	żądanie	KUKE S�A�	Ubezpieczający	jest	zobowiązany	

udostępnić	upoważnionym	przez	KUKE S�A�	osobom	

wgląd	do	wszelkich	informacji,	ksiąg,	dokumentów	

i innych	materiałów,	jak	również	dostarczyć	poświad-

czone	odpisy,	wyciągi	lub	tłumaczenia	ksiąg,	opinii,	

informacji	oraz	innych	dokumentów	i materiałów	dotyczą-

cych,	bądź	mających	bezpośredni	lub	pośredni	związek	

z Umową	ubezpieczenia,	Umową	sprzedaży,	Kontrahen-

tem,	poręczycielem	albo	gwarantem,	jeżeli	występują�	

3.   Na	żądanie	Ubezpieczającego	KUKE S�A�	udostępni	

informacje	i dokumenty,	które	miały	wpływ	na	ustalenie	

odpowiedzialności	KUKE S�A�	i wysokości	odszkodowa-

nia�	W uzgodnionym	terminie	i zgodnie	z ustalonymi	

zasadami	Ubezpieczający	ma	prawo	wglądu	do	akt	

szkodowych	i sporządzenia	na	swój	koszt	odpisów	lub	

kserokopii�	

§25. Naruszenie zobowią�zań przez Ubezpieczają�cego

1.   W razie	niewykonania	przez	Ubezpieczającego	obowiąz-

ków	przewidzianych	w Umowie	ubezpieczenia,	a także	

jeżeli	Ubezpieczający	podał	do	wiadomości	KUKE S�A�	

informacje	niezgodne	z prawdą,	KUKE S�A�	jest	wolna	od	

odpowiedzialności,	chyba	że:

1)   okoliczności	te	nie	mają	wpływu	na	powstanie	

Szkody,	jej	zwiększenie	lub	brak	zmniejszenia	lub,

2)   dotyczy	to	informacji	uzyskanych	przez	Ubezpiecza-

jącego	od	osób	trzecich	i przekazanych	KUKE S�A�	

w dobrej	wierze�

2.   W przypadku	opisanym	w ust� 1,	w razie	gdy	nastąpiła	

wypłata	odszkodowania,	podlega	ono	zwrotowi�	
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3.   W przypadku	działań	lub	ukrywania	faktów	przez	

Ubezpieczającego	w celu	wprowadzenia	KUKE S�A�,	

z winy	umyślnej	lub	rażącego	niedbalstwa,	w błąd	co	do	

rzeczywistej	sytuacji	Kontrahenta	lub	co	do	Należności	

lub	Kosztów	produkcji	objętych	Ubezpieczeniem,	jak	

również	doprowadzenia,	z winy	umyślnej	lub	rażącego	

niedbalstwa,	do	niewłaściwej	oceny	ryzyka	przez	KUKE S�A�	

oraz	wszelkiego	zwiększenia	ryzyka	z winy	Ubezpieczają-

cego,	KUKE S�A�	może	odmówić	wypłaty	odszkodowania	

w całości	lub	w części�

§26. Rozstrzyganie sporów z tytułu Umowy ubezpieczenia

Wszelkie	spory	wynikłe	z Umowy	ubezpieczenia,	zawartej	

na	podstawie	OWU,	rozstrzyga	sąd	właściwy	według	zasad	

ogólnych�

§27. Forma i tryb 

1.   Umowa	ubezpieczenia	jest	zawierana	w formie	pisem-

nej	lub	elektronicznej	z kwalifikowanym	podpisem	

elektronicznym�	

2.   Pozostałe	dokumenty	oraz	wnioski/oświadczenia/zawia-

domienia	związane	z Umową	ubezpieczenia,	w szczegól-

ności	formularze,	o których	mowa	w OWU,	strony	Umowy	

ubezpieczenia	przekazują	sobie	w formie	pisemnej,	elek-

tronicznej	z kwalifikowanym	podpisem	elektronicznym	

albo	dokumentowej	(e-mail	lub	skan	pisma),	z zastrzeże-

niem	ust� 3�

3.   Ilekroć	w OWU	mowa	jest	o obowiązku	złożenia	przez	

Ubezpieczającego	wniosku/oświadczenia/zawiadomie-

nia	na	formularzu	KUKE S�A�,	Ubezpieczający	może	złożyć	

wniosek/oświadczenie/zawiadomienie	w innej	formie	

niż	formularz	KUKE S�A�	(np�	e-mail),	o ile	wniosek/oświad-

czenie/zawiadomienie	będzie	zawierać	wszystkie	dane	

wymagane	na	formularzu	KUKE S�A�

4.   Nie	stanowią	zmiany	Umowy	ubezpieczenia:

1)   zmiana	danych	związanych	z obsługą	admini-

stracyjną,	administracyjno-organizacyjną	Umowy	

ubezpieczenia,

2)   zmiana	danych	rejestrowych	(nazwa	lub	adres)	

Ubezpieczającego,

3)   zmiany	będące	następstwem	sukcesji	uniwersalnej	

Ubezpieczającego�

5.   W zakresie	wskazanym	w ust� 4,	KUKE S�A�	dokona	aktuali-

zacji	danych	w Umowie	ubezpieczenia,	bez	konieczności	

jej	aneksowania�

§28. Podstawy prawne

1.   Podstawę	prawną	Umowy	ubezpieczenia	stanowią:

1)   ustawa	z dnia	23	kwietnia	1964	r�	–	Kodeks	cywilny,	

z wyłączeniem	art�	807	§ 1	i art�	811;

2)   ustawa	z dnia	7	lipca	1994	r�	o gwarantowanych	

przez	Skarb	Państwa	ubezpieczeniach	eksportowych�	

2.   W sprawach	nieuregulowanych	Umową	ubezpiecze-

nia	mają	zastosowanie	przepisy	ustaw	wymienionych	

w ust� 1�

3.   Niniejsze	OWU	zostały	przyjęte	Uchwałą	Zarządu	KUKE S�A�	

nr	79/IN/P/2021	z dnia	26	lipca	2021	r�
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