
Przewodnik 
windykacyjny 
dla klienta KUKE



2Przewodnik windykacyjny dla klienta kUke

3   � � � � � � � � �  Wstęp

4   � � � � � � � � �  Definicje

5   � � � � � � � � �  Wniosek windykacyjny

7   � � � � � � � � �  Postępowanie windykacyjne

9   � � � � � � � � �  Monitoring sprawy windykacyjnej 
przez klienta

10 � � � � � � � �  Kontynuacja dostaw

12   � � � � � � � �  Koszty

14  � � � � � � � �  Postępowanie regresowe

16 � � � � � � � �  Q&A – pytania i odpowiedzi

Spis treści



3Przewodnik windykacyjny dla klienta kUke

Wstęp

Przewodnik określa zasady 

współpracy między klientem a KUKE 

w zakresie działań zmierzających 

do odzyskania jego należności 

od kontrahenta oraz w zakresie 

odzyskania należności KUKE po 

wypłacie odszkodowania.

Współpraca opiera się na wzajemnym szacunku, 
współdziałaniu z zachowaniem należytej staran-
ności oraz pomocy. Przewodnik opisuje czynności 
podejmowane przez KUKE i Klienta od momen-
tu złożenia Wniosku windykacyjnego, poprzez 
działania na etapie Postępowania windykacyjnego 
i regresowego, aż do ich zakończenia.

Departament Windykacji KUKE prowadzi Postępowa-
nie windykacyjne w oparciu o umowę ubezpieczenia. 
Jest to jedna z czynności ubezpieczeniowych (w od-
niesieniu do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej).

Działania windykacyjne podejmowane są przez De-
partament Windykacji w zakresie należności zgłoszo-
nych przez Klientów i dotyczą: 

1� krótkoterminowych ubezpieczeń w ramach dzia-
łalności komercyjnej oraz

2� krótkoterminowych ubezpieczeń należności 
gwarantowanych przez Skarb Państwa (z wyłącze-
niem ubezpieczeń w formie polisy indywidualnej 
gwarantowanych przez Skarb Państwa).

W zakresie ubezpieczeń należności, o których mowa 
powyżej, Klient w trakcie współpracy ze swoim Kon-
trahentem, może bezpłatnie korzystać z pieczęci KUKE, 
w formie elektronicznej w języku polskim, angielskim, 
niemieckim, rosyjskim i francuskim. Klient sygnalizuje 
tym samym swoim Kontrahentom, że faktury są moni-
torowane przez ubezpieczyciela KUKE.

Złożenie Wniosku windykacyjnego: 

1� może nastąpić już w pierwszym dniu 
wymagalności faktury (bez względu na 
obowiązujące OWU),

2� inicjuje w KUKE proces windykacji na-
leżności wobec Kontrahenta Klienta, 
w celu możliwie najszybszego odzyskania 
należności od Dłużnika przez KUKE (łącznie 
z przekazanym pełnomocnictwem).
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1� Dłużnik/Kontrahent – osoba fizyczna, prawna lub 
jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, 
zobowiązana do zapłaty Należności, wobec której 
prowadzone jest Postępowanie windykacyjne na 
podstawie wniosku zgłoszonego przez Klienta.

2� Departament Windykacji – jednostka organizacyj-
na w KUKE zajmująca się obsługą Spraw windyka-
cyjnych i regresowych.

3� Instrukcja kUke – przekazywana Ubezpieczające-
mu, drogą elektroniczną decyzja KUKE w zakresie 
kierunku dalszych działań po stronie Klienta, 
mająca na celu zmniejszenie rozmiarów szkody 
lub jej uniknięcie.

4� Klient / Ubezpieczający / Ubezpieczony – przed-
siębiorca, będący wierzycielem w Sprawie na 
podstawie Umowy z KUKE.

5� Kontynuacja dostaw – zgoda KUKE na dalszą 
sprzedaż towarów/świadczenie usług na rzecz 
Dłużnika.

6� Korespondencja – poczta elektroniczna, kore-
spondencja listowna.

7� kUke / Ubezpieczyciel – Korporacja Ubezpieczeń 
Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z siedzi-
bą w Warszawie przy ul. Kruczej 50, kod pocztowy 
00-025, KRS 0000094881. 

8� Należność – kwota pieniężna wynikająca z wy-
stawionej faktury (wraz z podatkiem od towarów 
i usług, jeśli przepisy go przewidują) należna 
Ubezpieczającemu od Dłużnika z tytułu dostar-
czonych towarów lub wykonanych usług.

9� Podmiot zewnętrzny – firma, agencja, kancelaria 
prawna działająca na podstawie umowy o współ-
pracę z KUKE, działająca na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej i/lub poza jej granicami.

10� Sprawa – Sprawa windykacyjna lub Sprawa 
regresowa.

11� Sprawa windykacyjna / Postępowanie windy-
kacyjne – ogół czynności zarejestrowanych pod 
określonym numerem, podejmowanych przez 
KUKE na podstawie Wniosku windykacyjnego, 
zgłoszonego przez Klienta w celu odzyskania jego 
Należności.

12� Sprawa regresowa / Postępowanie regresowe – 
ogół czynności zarejestrowanych pod określonym 
numerem, podejmowanych przez KUKE po wypła-
conym odszkodowaniu. 

13� System – obsługiwana przez KUKE i/lub Klienta 
platforma informatyczna podłączona do sieci In-
ternet, przeznaczona do bieżącej pracy, składania 
wniosków i oświadczeń, a także wymiany informa-
cji pomiędzy KUKE a Klientem.

14� Umowa z kUke – Umowa ubezpieczenia zawarta 
pomiędzy Klientem a KUKE.

15� Windykator – pracownik KUKE dedykowany do 
prowadzenia Postępowania windykacyjnego 
i regresowego.

16� Wniosek windykacyjny – zgłoszony drogą elektro-
niczną, na właściwym formularzu, wniosek o win-
dykację lub wniosek o interwencję (w zależności 
od OWU) inicjujący windykację Należności.

Definicje
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1� Klient zgłasza Wniosek windykacyjny zgodnie 
z terminem wynikającym z Umowy z KUKE.

Niezwłoczne złożenie Wniosku windykacyj-
nego zwiększa szanse na szybkie odzyskanie 
Należności.

2� Rejestracja Wniosku windykacyjnego w Systemie 
polega na wykonaniu przez Klienta następujących 
czynności:

1) wprowadzenia danych:
a) nazwy Dłużnika zgodnie z danymi reje-

strowymi, NIP Dłużnika oraz wszelkich 
posiadanych danych teleadresowych,

b) z faktur/y (numer, data wystawie-
nia i termin płatności) obejmujących 
pełną kwotę zobowiązania Dłużnika na 
dzień zgłoszenia wniosku, w walucie 
oryginalnej kontraktu i gdzie to wyma-
gane również w równowartości w PLN 
(w odniesieniu do całego nieuregulowa-
nego salda Dłużnika , czyli wszystkie fak-
tury które znajdują się na saldzie danego 
Dłużnika nawet, jeśli ich termin płatności 
jeszcze nie minął),

c) wskazania osoby trzeciej, w przypadku 
rozszerzenia umowy ubezpieczenia na 
rzecz osoby trzeciej,

Informacje o przebiegu współpracy i pod-
jętych działaniach wobec Dłużnika pomaga 
w lepszej analizie sprawy i zastosowaniu 
odpowiednich metod windykacji.

e) osoby do kontaktu po stronie Klienta 
oraz ewentualnie innych osób mających 
istotną wiedzę o Dłużniku.

2) udzielenia i przesłania drogą elektroniczną 
podpisanego pełnomocnictwa (w uza-
sadnionych przypadkach, na prośbę KUKE, 
w oryginale pocztą) do prowadzenia Sprawy 
windykacyjnej, zgodnie z Umową z KUKE, 
o ile wcześniej nie zostało podpisane pełno-
mocnictwo ogólne.  

Pełnomocnictwo dotyczy zgody Klienta do pro-
wadzenia przez KUKE działań zmierzających do 
odzyskania Należności, w tym do prowadzenia 
rokowań i negocjacji co do warunków, jak i wy-
sokości zapłaty Należności, włącznie z zawarciem 
ugody, uznaniem roszczenia, umorzeniem długu.

d) dotyczących ustaleń z dotychczasowych 
działań,

Uwaga! Umorzenie długu za zgodą KUKE nie 
wpływa na wyliczenie kwoty odszkodowania.

Wniosek 
windykacyjny
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Pełnomocnictwo obejmuje również prawo 
substytucji, czyli daje KUKE możliwość zlecania 
prowadzenia całej sprawy bądź wizyty terenowej 
do zewnętrznego, wyspecjalizowanego podmiotu 
świadczącego usługi na rzecz KUKE.

Udzielenie Pełnomocnictwa Ogólnego zwal-
nia Klienta z obowiązku podpisywania pełno-
mocnictwa pojedynczego w każdej kolejnej 
Sprawie windykacyjnej.

3� Rejestracja Wniosku windykacyjnego powoduje 
przydzielenie Sprawy windykacyjnej do Windy-
katora, o czym Klient jest informowany pocztą 
elektroniczną. 

4� Wierzycielem w sprawie jest zawsze Ubezpie-
czający/Ubezpieczony (w tym może być również 
Faktor), a Postępowanie windykacyjne jest prowa-
dzone zawsze na jego rzecz i w jego imieniu.

5� W uzasadnionych przypadkach, przy składaniu 
Wniosku windykacyjnego, możliwe jest wstrzy-
manie windykacji, które następuje na wniosek 
Klienta, po akceptacji ze strony KUKE. Wniosek 
o wstrzymanie windykacji przesłany jest drogą 
elektroniczną bądź w formie informacji do-
danej w komentarzu przy rejestracji Wniosku 
windykacyjnego.

6� Wycofanie Wniosku windykacyjnego odbywa się 
poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta, na 
określonym przez KUKE formularzu, podpisanym 
przez osoby umocowane do tej czynności lub 
przesłanym przez System i może występować 
w dwóch sytuacjach:

1) całość Należności w sprawie nie jest objęta 
obowiązkiem zgłoszenia windykacji (nie 
upłynął jeszcze maksymalny termin na zgło-
szenie Wniosku windykacyjnego do całej 
Należności, np. wymagalne należności spła-
ciły się. Oświadczenie nie wymaga zrzecze-
nia się roszczenia odszkodowawczego,

2) całość Należności w sprawie jest objęta 
obowiązkiem zgłoszenia do windykacji (upły-
nął już maksymalny termin na zgłoszenie 
Wniosku windykacyjnego do całej Należno-
ści). Oświadczenie powinno być przesłanie 
w oryginale do KUKE i musi zawierać zrzecze-
nie się roszczenia odszkodowawczego.

7� Jeśli wcześniej wycofane Należności (bez zrzecze-
nia się roszczenia odszkodowawczego) nie zostały 
spłacone, celem zachowania ochrony ubezpiecze-
niowej, powinny być ponownie zgłoszone Wnio-
skiem windykacyjnym, w maksymalnym terminie 
wynikającym z Umowy z KUKE.

8� Klient powinien wprowadzać do Systemu wpłaty 
w odniesieniu do Należności, które zostały wyco-
fane, pomimo że Sprawa jest zamknięta.

Uwaga!  
Chętnie udzielimy pomocy w zakresie:

1� Systemu i uprawnień, pod numerem 
telefonu Infolinii KUKE: 22 108 99 70 lub 
801 060 106 oraz poprzez kontakt mailo-
wy na adres: wsparcie@kuke.com.pl

2� Rejestracji Wniosku windykacyjnego 
i korekty już zarejestrowanego wnio-
sku pod numerem telefonu 727 481 871 
lub poprzez kontakt mailowy na adres: 
windykacja@kuke.com.pl

Wycofanie Wniosku windykacyjnego powo-
duje zamknięcie Sprawy windykacyjnej po 
stronie KUKE.
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1� Celem czynności realizowanych przez KUKE jest 
możliwie najszybsze odzyskanie Należności od 
Dłużnika. 

2� Windykator KUKE podejmuje następujące 
działania:

1) wysyłanie wezwań do zapłaty pocztą elektro-
niczną lub listem poleconym, ze wskazaniem 
iż wpłaty mają być dokonywane na konto 
bankowe Klienta, 

2) analizę zgromadzonej dokumentacji pod 
kątem ewentualnych zabezpieczeń ustano-
wionych w decyzji limitowej i możliwości ich 
wykorzystania (np. poręczenie, weksel),

3) poszukiwanie informacji o Dłużniku, w szcze-
gólności ustalenie danych kontaktowych, 
adresów prowadzonej działalności oraz 
kondycji finansowej Dłużnika,

4) przeprowadzanie wywiadu z Dłużnikiem 
celem ustalenia przyczyn braku zapłaty,

5) negocjacje z Dłużnikiem w celu szybkiego 
odzyskania Należności i ustalenia najbardziej 
korzystnych dla Klienta i KUKE warunków 
spłaty,

10) pozyskiwanie, w uzasadnionych przypad-
kach, korespondencji Klienta z Dłużnikiem 
oraz dokumentów, w szczególności: zamó-
wień, zleceń, dokumentów WZ, listów prze-
wozowych CMR, umów, potwierdzenia sald, 
uznań Należności, weksli, zastawów reje-
strowych, wpisów na hipotekę, oświadczeń 
Dłużnika, innych, mających istotny wpływ na 
przebieg Postępowania windykacyjnego,

6) pozyskiwanie zabezpieczeń i uznań długu,
7) monitorowanie ustalonych terminów spłat,
8) weryfikowanie wpłat Dłużników i wpływów 

na rachunek Klienta,
9) prowadzenie Korespondencji z Dłużnikiem 

i Klientem,

Windykator KUKE prowadzi liczne rozmowy 
telefoniczne z Dłużnikami, a w razie potrzeby 
kieruje Sprawy do windykacji terenowej.

Postępowanie 
windykacyjne
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4� Zakończenie Postępowania windykacyjnego na-
stępuje w momencie:

1) odzyskania całej zgłoszonej Należności,
2) wycofania Wniosku windykacyjnego przez 

Klienta,
3) zrzeczenia się roszczenia odszkodowaw-

czego przez Klienta,
4) zawieszenia windykacji Należności w wyniku 

zaistnienia sporu,
5) zaniechania prowadzenia Sprawy windyka-

cyjnej, w tym z uwagi na:
a) umorzenie postępowania sądo-

wego, upadłościowego, likwidacyj-
nego, restrukturyzacyjnego, innego 
naprawczego,

b) umorzenie postępowania egzekucyj-
nego z powodu bezskuteczności,

c) brak przesłanek wskazujących na moż-
liwość odzyskania Należności, w szcze-
gólności takich jak: śmierć Dłużnika, 
brak reprezentacji spółki, brak możli-
wości ustalenia siedziby i/lub miejsca 
prowadzenia działalności, podejrze-
nie oszustwa, całkowity brak kontaktu 
z Dłużnikiem oraz brak ekonomicznego 
uzasadnienia kontynuacji Sprawy, 
a także innych okoliczności wskazują-
cych na niezasadność dalszych działań 
windykacyjnych,

6) całkowitego braku kontaktu z Klientem lub 
gdy firma Klienta przestała istnieć,

7) stwierdzenie braku ochrony ubezpieczenio-
wej co do całej Należności,

8) wypłatę odszkodowania, o ile Sprawa nie 
jest kontynuowana wspólnie w Postępowa-
niu regresowym, 

9) odmowę wypłaty odszkodowania.

KUKE współpracuje z wieloma podmiotami 
posiadającymi wieloletnie doświadczenie 
w obszarze windykacji B2B zarówno w kraju 
jak i za granicą.

11) analizę okoliczności i dokumentów zgro-
madzonych w Sprawie, m. in. dotyczących 
minimum dokumentowego, rozumianych 
jako dokumenty niezbędne do prowadze-
nia postępowań w Sprawach zagranicz-
nych i innych mających istotny wpływ na 
przebieg Sprawy,

Minimum dokumentowe to dokumenty 
określone w załączniku B w Polisie na Wschód 
i Polisie bez Granic.

12) przekazywanie Klientowi decyzji i Instrukcji 
KUKE,

13) prowadzenie monitoringu na każdym etapie 
Sprawy, w tym sądowym, egzekucyjnym, 
upadłościowym, restrukturyzacyjnym, innym 
naprawczym, bez względu na to, która ze 
stron prowadzi to postępowanie,

14) podejmowanie próby polubownego roz-
strzygania sporów między stronami poprzez 
prowadzenie mediacji,

15) rekomendowanie usług Podmiotu zewnętrz-
nego, współpracującego z KUKE, do którego 
Klient może skierować Sprawę w zakresie 
wykonania czynności procesowych,

16) rejestrowanie w Systemie ustaleń dokona-
nych w toku Postępowania windykacyjnego.

3� Windykator, w przypadku braku deklaracji lub 
kontaktu z Dłużnikiem, podejmuje decyzję 
o zleceniu Sprawy do Podmiotu zewnętrznego, 
prowadzącego czynności w zakresie: 

1) windykacji terenowej,
2) wywiadu środowiskowego,
3) pozyskiwania zabezpieczeń i informacji 

o nieruchomościach, 
4) wpisów na giełdach wierzytelności,
5) wsparcia w postępowaniach przeciwko pod-

miotom zagranicznym, 
6) usług detektywistycznych, 
7) postępowań sądowych i egzekucyjnych, 
8) postępowań upadłościowych, restrukturyza-

cyjnych, innych naprawczych,
9) sprzedaży wierzytelności.
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W trakcie Postępowania windykacyjnego Klient:

1� kontaktuje się z Windykatorem w celu uzgodnie-
nia kroków windykacyjnych, przekazania infor-
macji o Dłużniku oraz zasugerowania podjęcia 
wskazanych działań,

2� może weryfikować 24 /7 szczegóły i poprawność 
zgłoszonego Wniosku windykacyjnego oraz statu-
su Sprawy windykacyjnej w Systemie,

3� może kontrolować efekty zleconej do KUKE 
Sprawy windykacyjnej poprzez pobranie i analizę 
raportów windykacyjnych,

4� wprowadza w Systemie wpłaty i przeprowadza 
inne operacje księgowe, mające wpływ na zmianę 
wysokości salda, m.in. korekty i umorzenia,

Bieżące wprowadzanie wpłat jest kluczo-
we dla skuteczności prowadzonych działań 
windykacyjnych.

5� zgłasza kolejne faktury do windykacji,

6� przesyła dodatkowe wnioski do trwającej Sprawy, 
np. dotyczące wstrzymania działań, wycofania 
Wniosku windykacyjnego i Kontynuacji dostaw.

Monitoring 
sprawy 
windykacyjnej 
przez klienta
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1� KUKE, pomimo trwającego postępowania windy-
kacyjnego, może wydać zgodę na Kontynuację 
dostaw do Dłużnika dla Należności zgłoszonych 
we Wniosku windykacyjnym, w formie decyzji. 

2� Kontynuacja dostaw może przyjąć formę:
1) przedpłaty, która oznacza wpłatę 100% 

wartości nowego zamówienia + X% (ustalane 
indywidualnie), z czego na poczet nowej 
wysyłki jest zaliczane 100%, a pozostałe X% 
zostaje zaliczone na najstarsze Należności 
lub inne, uzgodnione z KUKE, będące przed-
miotem Postępowania windykacyjnego, 

Przykład nr 1
Jan Kontynuator zgłosił Wniosek windy-
kacyjny na kwotę 20.000,00 zł na Kamila 
Zadłużonego. Pan Kamil wciąż potrzebował 
towaru na kwotę 5.000,00 zł, aby wykonywać 
bieżące roboty budowlane. Z uwagi na chęć 
dalszej współpracy Pan Jan i Pan Kamil, za 
zgodą KUKE, dokonali transakcji na zasadach 
100% przedpłaty na poczet nowego towaru 
(5.000,00 zł) oraz 50% nadpłaty na najdaw-
niej wymagalne Należności objęte Wnioskiem 
windykacyjnym (2.500,00 zł).

2) kredytu kupieckiego, polegającego na 
nadaniu limitu indywidulanego, warunko-
wanego z góry ustaloną spłatą Należności 
(jednorazową lub zgodnie z harmonogra-
mem), będących przedmiotem Postępowa-
nia windykacyjnego. Niespełnienie warunku 
w postaci zapłaty Należności, zgodnie 
z warunkami wskazanymi w decyzji, powo-
duje brak możliwości dokonywania sprze-
daży w ramach udzielonego limitu.

Przykład nr 2
Jan Kontynuator zgłosił Wniosek windykacyj-
ny na kwotę 500.000,00 EUR na Billa Smitha 
– Kontrahenta z Wielkiej Brytanii. Bill Smith 
ma przejściowe problemy, które nie pozwa-
lają mu terminowo regulować Należności. 
Pomimo zadłużenia, zwrócił się on do Jana 
Kontynuatora o sprzedaż nowego towaru na 
kwotę 150.000,00 EUR. Jan Kontynuator jest 
gotowy sprzedać nowy towar, ale chce nową 
transakcję objąć ochroną ubezpieczeniową 
KUKE. Jan Kontynuator zawnioskował o limit 
na kwotę 500.000,00 EUR. KUKE zgodziła się 
objąć ochroną ubezpieczeniową wnioskowa-
ną kwotę, pod warunkiem spłaty zadłużenia 
objętego Wnioskiem windykacyjnym na kwo-
tę 200.000,00 EUR do dnia poprzedzającego 
nową dostawę.

Kontynuacja 
dostaw
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3� Zgoda KUKE na kontynuację dostaw jest konieczna 
z uwagi na obowiązujący zakaz sprzedaży, wyni-
kający z warunków ubezpieczenia i powstający 
względem Kontrahenta zgłoszonego do windyka-
cji (chyba, że Umowa z KUKE stanowi inaczej).

4� Decyzja w Sprawie zgody na Kontynuację dostaw 
do Dłużnika jest podejmowana indywidualnie, 
w odpowiedzi na wniosek Klienta, a także z ini-
cjatywy Dłużnika lub Windykatora prowadzą-
cego Sprawę. W obu ostatnich przypadkach, 
warunkiem koniecznym jest potwierdzenie przez 
Klienta chęci Kontynuacji dostaw odpowiednim 
wnioskiem.

5� Klient, składając wniosek o kontynuację dostaw, 
powinien wskazywać co najmniej: 

1) kwotę Należności nieuregulowanych (wyma-
galnych i niewymagalnych) na dzień składa-
nia wniosku, 

2) przewidywaną formę dalszej sprzedaży/
świadczenia usług (przedpłata lub kredyt 
kupiecki), 

3) sposób spłaty przeterminowanych Należno-
ści (jednorazowa zapłata lub harmonogram), 

4) częstotliwość i wartość wysyłek (pojedyncza 
wysyłka lub kontynuacja długoterminowa). 

6� KUKE analizuje wniosek i sytuację finansową Kon-
trahenta, a w razie potrzeby pozyskuje niezbędne 
informacje w celu wydania odpowiedniej decyzji. 
KUKE może również poprosić Klienta o dodatkowe 
dane finansowe Kontrahenta.

7� Wcześniejsza spłata Należności w ramach Konty-
nuacji dostaw powoduje anulowanie zgody i limi-
tu (o ile był nadany) w ramach wydanej zgody.

8� Brak realizacji przez Dłużnika warunków Kontynu-
acji dostaw, powoduje zamknięcie limitu (o ile był 
nadany) i anulowanie zgody. 

9� Decyzje podejmowane przez KUKE przesyłane są 
drogą elektroniczną do Klienta.

10� Przestrzeganie warunków zgody KUKE na Kontynu-
ację dostaw weryfikowane jest na etapie ewentu-
alnej likwidacji szkody.
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1� Koszty postępowania prowadzonego przez KUKE, 
powstałe w toku windykacji Należności, przed 
wypłatą odszkodowania, ponoszone są w całości 
przez KUKE, z zastrzeżeniem pkt. 2-7.

Wszelkie czynności przed wypłatą odszko-
dowania są całkowicie bezpłatne, a koszty 
pokrywane są w całości przez kUke, z zastrze-
żeniem spełnienia następujących przesłanek:

a) postępowanie windykacyjne prowadzone 
jest przez KUKE – w zakresie Należności 
objętych Wnioskiem windykacyjnym zgło-
szonym do KUKE,

b) szczegółowe warunki ubezpieczeniowe 
nie regulują odmiennie sposobu rozliczeń 
w zakresie kosztów niż stanowią OWU,

c) Należność w całości nie została uznana 
za nieubezpieczoną na etapie likwidacji 
szkody, z wyłączeniem Spraw całkowicie 
nieobjętych ubezpieczeniem, rozstrzy-
gniętych prawomocnie na niekorzyść 
Klienta w zakresie całej Należności,

d) Należność nie została uznana za sporną,

e) KUKE wyraziła zgodę na pokrycie kosztów.

2� KUKE ponosi koszty sądowe na podstawie decyzji 
lub Instrukcji KUKE, które szczegółowo określają 
warunki i okoliczności zwrotu kosztów:

1) zastępstwa procesowego – do wysokości 
jednej stawki minimalnej opłaty, stanowiącej 
podstawę zasądzenia kosztów zastępstwa 
profesjonalnych pełnomocników (adwokata 
lub radcy prawnego), zgodnie z obowiązu-
jącym w dniu wnoszenia pozwu rozporzą-
dzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie 
opłat za czynności adwokackie i radców 
prawnych, z zastrzeżeniem wyłączenia kosz-
tów profesjonalnego pełnomocnika wykonu-
jącego zawód na podstawie stosunku pracy,

2) sądowych, określonych w ustawie o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych, obowiązu-
jącej w dniu wnoszenia pozwu,

3) opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,
4) innych uprzednio zaakceptowanych.

3� Zwrot kosztów następuje na podstawie przedsta-
wionych przez Klienta dowodów poniesionych 
opłat, w szczególności:

1) faktury VAT wystawionej przez pełnomoc-
nika procesowego oraz potwierdzenia jej 
uregulowania,

2) potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej od 
pozwu, 

3) potwierdzenia zrealizowanej opłaty skarbo-
wej od pełnomocnictwa.

4� W przypadku skorzystania przez Klienta z usług 
rekomendowanej przez KUKE kancelarii prawnej, 
bądź innego Podmiotu zewnętrznego (współpra-
cującego z KUKE), koszty postępowania rozliczane 
są bezpośrednio przez KUKE bez angażowania 
Klienta.

Koszty
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5� Koszty po wypłacie odszkodowania ponoszone są:
1) przez KUKE i Klienta, proporcjonalnie do 

wysokości pokrycia szkody, jeśli postępowa-
nie prowadzone jest łącznie, z zastrzeżeniem, 
że w Sprawach przeciwko zagranicznym 
Kontrahentom, wobec których postępo-
wanie prowadzi KUKE za pośrednictwem 
Podmiotu zewnętrznego, KUKE ponosi naj-
pierw cały koszt, a następnie obciąża Klienta 
proporcjonalnie do udziału w dochodzonej 
Należności,

2) przez każdą ze stron odrębnie, tj. KUKE do 
wysokości wypłaconego odszkodowania, 
a Klienta do kwoty udziału własnego i ewen-
tualnych Należności ubocznych, jeśli postę-
powania prowadzone są rozdzielnie.

6� KUKE nie ponosi w całości kosztów w sytuacji, gdy:
1) szczegółowe warunki ubezpieczenia indywi-

dualnie regulują sposób rozliczeń w zakresie 
kosztów,

2) Należność w całości została uznana za nie-
ubezpieczoną na etapie likwidacji szkody,

3) Sprawa jest sporna,
4) powstały w wyniku samodzielnej decyzji 

Klienta, bez uprzedniej akceptacji KUKE.

7� W przypadku poniesienia przez KUKE kosztów są-
dowych na etapie Postępowania windykacyjnego, 
KUKE obciąża kosztami Klienta w sytuacji:

1) rozstrzygnięcia sądowego w całości na nie-
korzyść Klienta,

2) stwierdzenia na etapie likwidacji szkody, że 
Należność jest w całości nieubezpieczona.
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1� Po wypłacie odszkodowania proces odzyskania 
Należności od Dłużnika może być prowadzony:

1) osobno przez każdą ze stron, tj. KUKE 
w odniesieniu do kwoty wypłaconego 
odszkodowania i wynikających z niej Należ-
ności ubocznych, a przez Klienta w zakresie 
Należności wynikającej z udziału własnego, 
Należności ubocznych, bądź nieobjętych 
ochroną ubezpieczeniową.

Rozliczanie wpłat – każda ze stron zalicza 
w pierwszej kolejności wpłaty na poczet 
swoich Należności, a ewentualne nadwyżki 
przekazuje drugiej stronie, zgodnie z wa-
runkami Umowy z KUKE lub po podpisaniu 
stosownego porozumienia. 

2) łącznie, tj. przez Klienta i KUKE, jeśli na etapie 
Postępowania windykacyjnego zostały wsz-
częte działania, których rozdzielenie może 
negatywnie wpłynąć na odzyskanie Należności 
lub ekonomikę procesu, m.in. w sytuacjach 
postępowań sądowych, egzekucyjnych, 
restrukturyzacyjnych, upadłościowych, innych 
naprawczych lub lokalnych uwarunkowań kraju 
Dłużnika – wówczas podpisywany jest doku-
ment cesji powierniczego przelewu wierzytel-
ności, w celu łącznego kontynuowania Sprawy.

W zależności od rodzaju Umowy z KUKE, 
Klient może otrzymać do podpisu porozu-
mienie, skutkujące wyłączeniem postanowień 
o wzajemnym, proporcjonalnym dzieleniu 
wpłat uzyskanych od Dłużnika. Dzięki temu 
każda strona rozlicza wpłaty samodzielnie na 
poczet swoich Należności.

Występują dwa rodzaje cesji:  

1� ramowa (do całej Umowy z KUKE),

2� pojedyncza dla konkretnej Sprawy 
regresowej. 

Celem powierniczego przeniesienia Należ-
ności objętych Regresem ubezpieczeniowym 
jest kontynuowanie postępowania przez 
Ubezpieczającego na całą kwotę zadłużenia, 
obejmującą również Regres Ubezpieczeniowy, 
aż do zakończenia postępowania polubowne-
go, sądowego, egzekucyjnego, restrukturyza-
cyjnego, upadłościowego. KUKE reprezentuje 
Ubezpieczającego w kontaktach z agencją 
windykacyjną bądź kancelarią prawną, o ile 
postępowanie jest prowadzone przez Pod-
miot zewnętrzny współpracujący z KUKE.

Postępowanie 
regresowe

Rozliczanie wpłat – każda ze stron zobowiązana jest 
do przekazania wpłaty, proporcjonalnie do udziału we 
wspólnie dochodzonej Należności, chyba że warunki 
Umowy z KUKE stanowią inaczej. 
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2� Zakończenie Postępowania regresowego nastę-
puje w momencie:

1) odzyskania całej Należności będącej przed-
miotem Postępowania regresowego,

2) odzyskania części Należności i umorzenia 
pozostałej części,

3) sprzedaży całej Należności będącej przed-
miotem Postępowania regresowego,

4) uprawomocnienia się postanowienia o umo-
rzeniu postępowania egzekucyjnego,

5) zakończenia lub umorzenia postępowania 
upadłościowego,

6) zakończenia lub umorzenia postępowania 
restrukturyzacyjnego,

7) zakończenia lub umorzenia postępowania, 
które zgodnie z system prawnym kraju Dłuż-
nika będzie miało skutek podobny do skutku 
określonego w pkt 4, 5 i 6 powyżej,

8) braku przesłanek wskazujących na moż-
liwość odzyskania Należności, w szcze-
gólności takich jak: śmierć Dłużnika, brak 
reprezentacji spółki, możliwości ustalenia 
siedziby, miejsca prowadzenia działalności 
lub gdy firma Dłużnika nie istnieje, podej-
rzenie oszustwa, całkowity brak kontaktu 
z Dłużnikiem oraz brak ekonomicznego 
uzasadnienia kontynuacji Sprawy i innych 
okoliczności wskazujących na niezasadność 
dalszych działań windykacyjnych,

9) ustalenia niewspółmierności kosztów 
potrzebnych do przeprowadzenia dalszego 
postępowania w stosunku do wartości 
Sprawy regresowej z uwzględnieniem szaco-
wanych szans na zaspokojenie roszczenia.

Korzyści z podpisania cesji 

1� uzyskanie przez Klienta czynnej legi-
tymacji przy dochodzeniu wspólnej 
wierzytelności,

2� ograniczenie ryzyka wniesienia zarzutów 
Dłużnika do pozwu/nakazu w trakcie 
postępowania sądowego i/lub braku 
możliwości zgłoszenia zmiany Wierzycie-
la w postępowaniu restrukturyzacyjnym, 
upadłościowym i innym naprawczym,

3� przejrzystość prawna dochodzonej wierzy-
telności po wypłacie odszkodowania,

4� pewność, iż KUKE wraz z Podmiotami 
zewnętrznymi profesjonalnie zajmie się 
sprawą, w szczególności dotyczy to spraw 
zagranicznych, gdzie zachodzi koniecz-
ność znajomości uwarunkowań lokalnego 
rynku Dłużnika,

5� uszczegółowienie w zakresie rozliczania 
i zwrotu wpłat,

6� przy podpisanej cesji ramowej: brak 
konieczności podpisywania pojedynczych 
umów przelewów wierzytelności w każdej 
sprawie – decyzja o objęciu danej Sprawy 
regresowej cesją ramową jest potwierdzo-
na drogą elektroniczną.
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1� Czy mogę dokonywać dalszych transakcji (kon-
tynuować dostawy) z Kontrahentem po złożeniu 
Wniosku windykacyjnego?

Po zgłoszeniu Wniosku windykacyjnego, Klient zo-
bowiązany jest do uzgodnienia z KUKE warunków 
ewentualnej dalszej sprzedaży do Kontrahenta. 
Zarówno uzgodnienia, jak i decyzja KUKE są prze-
kazywane pocztą elektroniczną.

2� Ile kosztuje windykacja w kUke?

Co do zasady windykacja jest bezpłatna, z zastrze-
żeniem sytuacji opisanych w dziale Koszty.

3� Dlaczego mam postępować zgodnie z instrukcją 
kUke?

Klient ma obowiązek aktywnego uczestniczenia 
w dochodzeniu ubezpieczonej Należności w celu 
zapobieżenia szkodzie lub ograniczenia jej rozmia-
rów, o czym stanowi art. 826. § 1. Kodeksu cywil-
nego: „W razie zajścia wypadku ubezpieczający 
obowiązany jest użyć dostępnych mu środków 
w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz 
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmia-
rów”. Powyższe oznacza, iż Klient powinien działać 
m.in. na podstawie zaleceń i instrukcji KUKE.

4� Jak wygląda dochodzenie roszczeń po wypłacie 
odszkodowania?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 828 
§ 1. Kodeksu Cywilnego) po wypłacie odszko-
dowania następuje automatyczne rozdzielenie 
Należności. Każda ze stron dochodzi swojej 
Należności we własnym zakresie, poza sytuacjami, 
kiedy obie strony postanowią inaczej (szczegó-
ły w dziale Postępowanie regresowe: objęcie 
cesją) lub specyfika danego kraju uniemożliwia 
samodzielne prowadzenie postępowania przez 
Ubezpieczyciela.

5� Czy i kiedy mam informować o wpłatach 
Kontrahenta?

Wprowadzanie wpłat jest istotne z punktu widze-
nia skuteczności prowadzonych działań windy-
kacyjnych. Dłużnik powinien wiedzieć, że Ubez-
pieczyciel ściśle współpracuje z Klientem, czego 
jednym z przejawów jest znajomość aktualnego 
salda. Aktualizacja salda powinna być dokonywa-
na niezwłocznie drogą elektroniczną przez System. 

6� Czy mogę sam prowadzić windykację 
Kontrahenta?

Zalecamy, aby po zgłoszeniu Wniosku windyka-
cyjnego, Klient nie podejmował samodzielnie, 
tj. bez zgody KUKE, negocjacji i innych działań 
wobec Dłużnika, jego poręczycieli i osób trze-
cich związanych z postępowaniem. Dłużnik może 
wykorzystać brak spójności we współpracy Klienta 
i KUKE, co zazwyczaj wpływa negatywnie na wynik 
Postępowania windykacyjnego.

Q&A – pytania 
i odpowiedzi
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7� Jak się zachować w przypadku podpisanej umo-
wy cesji lub faktoringu?

W przypadku przelewów wierzytelności należy 
zawsze zwracać uwagę na to, kto jest aktualnym 
wierzycielem i kto jest umocowany do czynności, 
a w przypadku czasowych przelewów wierzytel-
ności należy pilnować cesji zwrotnej. We Wniosku 
windykacyjnym i w Postępowaniu windykacyjnym 
należy zawsze wskazywać aktualnego wierzyciela. 

8� Co mam zrobić z zabezpieczeniem wskazanym 
w decyzji limitowej przed złożeniem Wniosku 
windykacyjnego?

Wykorzystanie posiadanych zabezpieczeń reko-
mendujemy każdorazowo skonsultować z Depar-
tamentem Windykacji.

9� Czy zgłoszenie Wniosku windykacyjnego jest 
równoznaczne ze zgłoszeniem roszczenia 
odszkodowawczego?

Wniosek windykacyjny rozpoczyna w KUKE dzia-
łania windykacyjne wobec Państwa Kontrahenta, 
który zalega z płatnością, natomiast zgłoszenie 
roszczenia odszkodowawczego to odrębny proces, 
który inicjują Państwo w terminie zgodnym z Umo-
wą z KUKE (szczegóły dotyczące Wniosku windyka-
cyjnego w dziale Wniosek windykacyjny).

10� Dlaczego muszę zgłaszać całe saldo do 
windykacji?

Zgłoszenie całego salda do windykacji wynika 
z postanowień Umowy z KUKE, a także ułatwia pro-
ces planowania kolejnych kroków windykacyjnych 
i negocjacji z Dłużnikiem. 

11� Otrzymałem decyzję z kUke w sprawie sporu� 
Co dalej?

Decyzja, w wyniku której KUKE uznała sprawę za 
sporną, powoduje zakończenie Postępowania 
windykacyjnego. Po stronie Klienta powstaje 
konieczność podjęcia działań w celu polubowne-
go lub sądowego rozstrzygnięcia sporu, co daje 
możliwość zgłoszenia wniosku o wypłatę odszko-
dowania. Klient informuje KUKE o pozytywnym 
zakończeniu sporu. 

12� Ile czasu trwa windykacja Należności ubocznych?

Umowa z KUKE nie przewiduje dochodzenia 
Należności ubocznych, np. odsetek ustawowych, 
odsetek za opóźnienie, kar umownych, odszkodo-
wań za zwłokę, not obciążeniowych.

13� kUke odmówiło dalszego prowadzenia Postę-
powania windykacyjnego w związku z kradzieżą 
tożsamości, co to oznacza?

Zdarza się, że w wyniku poczynionych ustaleń 
w trakcie Postępowania windykacyjnego (m.in. 
oświadczenie „Dłużnika”, dokumenty potwierdza-
jące zgłoszenie zawiadomienia do właściwego 
organu), KUKE stwierdza podejrzenie popełnienia 
przestępstwa przez osobę podającą się za przed-
stawiciela Kontrahenta, na którego przyznany 
został limit kredytowy. Dochodzi wówczas do bez-
prawnego wykorzystania danych podmiotu w celu 
uzyskania korzyści materialnych (np. towaru). 
Powyższe ustalenia skutkują uznaniem przez KUKE, 
iż nie doszło do zawarcia transakcji z właściwym 
podmiotem, tj. tym, który podlegał ocenie ryzyka 
przez Ubezpieczyciela. KUKE przyznając limit oce-
nia wiarygodność Kontrahenta, czyli Spółki która 
ma być stroną umowy z Klientem, a nie osoby 
fizyczne ją reprezentujące. W takiej sytuacji odpo-
wiedzialność KUKE jest wyłączona na podstawie 
umowy ubezpieczenia.

14� Chcę zgłosić roszczenie odszkodowawcze 
w trakcie trwania windykacji, kiedy mogę 
to zrobić?

Prawo do zgłoszenia roszczenia odszkodowaw-
czego przysługuje Państwu po urzeczywistnieniu 
się szkody, tj. po upływie określonego w Umowie 
z KUKE terminu od zgłoszenia Wniosku windy-
kacyjnego lub po dacie prawnie stwierdzonej 
niewypłacalności Dłużnika (np. otwarcie restruktu-
ryzacji, ogłoszenie upadłości lub innego postępo-
wania naprawczego, które zgodnie z systemem 
prawnym kraju Dłużnika będzie miało skutek 
podobny).



Zalety serwisu kUke w zakresie prowadzo-
nych Postępowań windykacyjnych: 

1� podjęcie działań windykacyjnych do 
48 h od zarejestrowania Wniosku 
windykacyjnego,

2� bezpłatna windykacja Należności Klien-
tów, prowadzących globalny handel 
w różnych walutach,

3� dbanie o zachowanie dobrych relacji 
w biznesie,

4� profesjonalna obsługa Spraw, prowadzo-
na przez zespół doświadczonych Windy-
katorów, posługujących się językami ob-
cymi: angielskim, niemieckim, rosyjskim, 
hiszpańskim, włoskim i francuskim.

infolinia: 801 060 106 
kontakt@kuke.com.pl 
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa 
kuke.com.pl

Niniejszy Przewodnik ma wyłącznie charakter 
informacyjny i nie stanowi wykładni Umowy 
ubezpieczenia ani przepisów prawa.

Przewodnik nie stanowi także oferty w rozumie-
niu art.66 Kodeksu Cywilnego.

Zapraszamy 
do współpracy!
Departament Windykacji KUKE


