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Ukraina, Rosja –
informacje 
o Polisie bez Granic
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• moratorium (tzw. ryzyko polityczne) – zgodnie z par. 4 pkt 4 

OWU Polisa bez Granic,

• wojna (siła wyższa) – zgodnie z par. 4 pkt 8 OWU Polisa bez 

Granic,

• odłączenie Rosji od SWIFT (tzw. ryzyko polityczne) – zgodnie              

z par. 4 pkt 5 OWU Polisa bez Granic

o ile te zdarzenia mają bezpośredni wpływ na brak płatności.

KUKE nadal udziela ochrony od pozostałych zdarzeń wskazanych               

w par. 4 OWU Polisa bez Granic, w tym opóźnienia w zapłacie.

Ochrona ubezpieczeniowa KUKE 

w przypadku kredytu kupieckiego

Zdarzenia objęte ochroną w zw. z sytuacją na Ukrainie: 
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Odpowiedzialność KUKE w przypadku MORATORIUM 

vs Termin płatności z FV

FV5 

TP - 22.04

Odpowiedzialność dla FV 

z TP od 25.01*

FV1

TP - 12.01 

25.01

FV2

TP - 23.01 

FV4

TP - 18.04

FV3 

TP - 15.02
Dostawa 

20.02

Brak odpowiedzialności dla FV 

z TP do 24.01 z ryzyka moratorium –

odpowiedzialność z innych ryzyk

Par. 5 ust. 2 pkt 2 OWU:

Odpowiedzialność KUKE jest wyłączona w przypadku szkód powstałych na skutek moratorium, jeżeli moratorium miało miejsce po upływie               

30 dni, licząc od Terminu płatności. Jeżeli moratorium miało miejsce do 30 dni licząc wstecz od Terminu płatności na FV – jest odpowiedzialność 

KUKE.

Za FV z Terminem płatności od 25.01.22 KUKE ponosi odpowiedzialność w przypadku ogłoszenia moratorium.

*UWAGA – bez względu na Termin płatności z FV, data Dostawy towaru (wydania) zawsze musi być przed wystąpieniem moratorium (dla Dostaw po tym terminie 

zdarzenie ubezpieczeniowe już zaszło, więc nie podlega ochronie od tego ryzyka).

25.02 – anulowanie limitów w Ukrainie 

28.02 – anulowanie limitów na Rosję

24.02 

Moratorium
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Odpowiedzialność KUKE w przypadku MORATORIUM 

vs Termin płatności z FV i data Dostawy

FV5 

Odpowiedzialność 

dla FV z TP od 25.01

FV1

25.01*

FV2 FV4FV3 Dostawa 

Brak odpowiedzialności 

dla FV z TP do 24.01

odpowiedzialność z innych ryzyk

WARUNEK 1: FV z TP od 25.01 + WARUNEK 2: Dostawa do 24.02 (włącznie) = ODPOWIEDZIALNOŚĆ z tyt. moratorium, przykłady:

Data Dostawy

1. FV z TP 16.02, Dostawa w dniu 02.02 → jest ochrona, oba WARUNKI spełnione

2. FV z TP 18.03, Dostawa w dniu 20.02 → jest ochrona, oba WARUNKI spełnione

3. FV z TP 23.01, Dostawa w dniu 15.01 → brak ochrony, niespełniony WARUNEK 1

4. FV z TP 03.03, Dostawa w dniu 26.02 → brak ochrony, niespełniony WARUNEK 2

*30 dni wstecz od daty moratorium - zgodnie z par. 5 ust. 2 pkt 2 OWU

25.02 – anulowanie limitów w Ukrainie 

28.02 – anulowanie limitów na Rosję

24.02 

Moratorium
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Odpowiedzialność KUKE w przypadku WOJNY                         

vs Termin płatności z FV

1.02 

Dostawa

Par. 5 ust. 2 pkt 3 OWU:

Odpowiedzialność KUKE jest wyłączona w przypadku szkód powstałych na skutek wojny, jeżeli wojna miała miejsce później, niż w Terminie 

płatności na FV. Za FV z Terminem płatności od 25.02 KUKE ponosi odpowiedzialność w przypadku wojny.

*UWAGA – bez względu na Termin płatności z FV, data Dostawy towaru (wydania) zawsze musi być przed wystąpieniem wojny (dla Dostaw po tym terminie zdarzenie 

ubezpieczeniowe już zaszło, więc nie podlega ochronie od tego ryzyka).

FV1

TP - 12.01 

FV3

TP - 22.04

Brak odpowiedzialności 

dla FV z TP do 24.02 z ryzyka wojny 

odpowiedzialność z innych ryzyk

Odpowiedzialność dla FV z TP od 

25.02* z ryzyka wojny

FV2

TP - 20.03

25.02 – anulowanie limitów w Ukrainie 

28.02 – anulowanie limitów na Rosję

24.02 

Moratorium
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Odpowiedzialność KUKE w przypadku WOJNY

vs Termin płatności z FV i data Dostawy

WARUNEK 1: FV z TP od 25.02 + WARUNEK 2: Dostawa do 24.02 (włącznie) = ODPOWIEDZIALNOŚĆ z tyt. wojny, przykłady:

Data Dostawy

1. FV z TP 26.02, Dostawa w dniu 02.02 → jest ochrona, oba WARUNKI spełnione

2. FV z TP 18.03, Dostawa w dniu 20.02 → jest ochrona, oba WARUNKI spełnione

3. FV z TP 22.02, Dostawa w dniu 31.01 → brak ochrony, niespełniony WARUNEK 1

4. FV z TP 03.03, Dostawa w dniu 26.02 → brak ochrony, niespełniony WARUNEK 2

DostawaFV1 FV3

Brak odpowiedzialności 

dla FV z TP do 24.02

odpowiedzialność z innych ryzyk

Odpowiedzialność 

dla FV z TP od 25.02

FV2

25.02 – anulowanie limitów w Ukrainie 

28.02 – anulowanie limitów na Rosję

24.02 

Moratorium
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Polisa bez Granic

Oś czasu – ryzyko polityczne MORATORIUM i siła wyższa WOJNA

Dostawa 

20.02

Wystawienie               

FV z TP 10.03

data powstania 

Szkody
wypłata 

odszkodowania

60 dni

czas na złożenie 

wniosku o windykację 

(WW)

90 dni licząc od wniosku                    
o windykację (nie wcześniej 

niż w dniu następnym po 
upływie Terminu płatności)

30 dni od daty 

kompletnego 

roszczenia lub 14 dni 

od daty uzupełnienia 

dokumentacji

11.03

pierwszy możliwy 

termin na 

złożenie WW

brak zapłaty

9.05

ostatni możliwy 

termin na 

złożenie WW

Jeżeli WW zostanie złożony przed 11.03, rozpoczęcie postępowania windykacyjnego nastąpi nie wcześniej, niż pierwszego dnia 

przeterminowania. 

Pomimo złożenia WW przed 11.03, data powstania szkody będzie liczona od pierwszego dnia przeterminowania FV wskazanej we wniosku                

o windykację. 

24.02 

wojna, moratorium
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Odpowiedzialność KUKE w przypadku opóźnienia                         

vs Termin płatności z FV

25.02

dostawa FV2

12.01

termin płatności 

FV1 

Odpowiedzialność KUKE

(do 60 dni od TP) czas na WW

13.03

(ostatni dzień na 

WW dla FV1)

02.01

dostawa FV1

4.03

termin płatności 

FV2 

3.05

(ostatni dzień na 

WW dla FV2)

25.02 – anulowanie limitów w Ukrainie 

28.02 – anulowanie limitów na Rosję – należy pamiętać                 

o klauzuli 3081

24.02 

WOJNA
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Ochroną obejmowane są Koszty produkcji, jeżeli dostawa nie 

została zrealizowana wskutek następujących zdarzeń dot. 

aktualnej sytuacji:

• wojny – zgodnie z par. 5 ust. 10 pkt 4 Warunków 

szczegółowych do Polisy bez Granic,

• sankcje – zgodnie z par. 5 ust. 10 pkt 3 Warunków 

szczegółowych do Polisy bez Granic,

• jednostronnego zerwania Umowy sprzedaży przez 

Kontrahenta, które może nastąpić wskutek sytuacji na 

Ukrainie – zgodnie z par. 5 ust. 10 pkt 2 Warunków 

szczegółowych do Polisy bez Granic.

Odpowiedzialność KUKE w przypadku 

Ryzyka Produkcji – zdarzenia objęte ochroną 
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Odpowiedzialność KUKE w przypadku 

Kosztów produkcji

Zdarzenie

data Szkody 

(liczona od daty 

zdarzenia)

Start Umowy 

sprzedaży

90 dni

Okres, w którym powstały 

Koszty produkcji obejmowane ochroną

anulowanie limitu 

kredytowegoKoszty 

produkcji

Należności od Kontrahenta nie występują w Ryzyku produkcji → brak postępowania windykacyjnego, w związku z tym klient może składać 

Roszczenie odszkodowawcze najwcześniej w dacie powstania Szkody (90 dni od wystąpienia zdarzenia).

Planowana 

Dostawa
Koszty 

produkcji

Koszty 

produkcji
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Kontakt

Wszelkie pytania związane z obecnymi wydarzenia za wschodnią 

granicą prosimy kierować na infolinię: 

• (22) 108 99 70 i 801 060 106 lub przez 

• skrzynkę mailową: obslugaklienta@kuke.com.pl,

• adres kontaktowy dla kosztów ryzyka produkcji: 

bzr.kuke@kuke.com.pl, w tytule maila należy wpisać                 

- ryzyko produkcji.

Więcej informacji o nałożonych sankcjach znajduje się na stronie:

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/restrictive-

measures-ukraine-crisis/.

Akty prawne na podstawie, których wprowadzane są unijne środki 

ograniczające publikowane są w Dzienniku Urzędowym UE:

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pl.

mailto:obslugaklienta@kuke.com.pl
mailto:bzr.kuke@kuke.com.pl
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-crisis/
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pl
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Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) jest wyłącznie materiałem promocyjnym dotyczącym

rozwiązań produktowych oferowanych przez KUKE S.A. („Spółka”), przygotowanym przez

Spółkę.

Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży i ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku

nie stanowi zachęty czy podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu danego rozwiązania

produktowego. Informacje zawarte w Prezentacji służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte

na źródłach, które Spółka uznaje za wiarygodne i sprawdzone. Podane informacje mogą być

aktualizowane, uzupełniane, poprawiane lub zmieniane, przy czym mogą być to zmiany istotne.

Spółka nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, w sposób wyraźny lub dorozumiany,

dotyczących poprawności, kompletności lub rzetelności informacji lub opinii zawartych w Prezentacji i

nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tych informacji lub opinii. Wszelkie

opinie zawarte w Prezentacji odzwierciedlają ocenę na dzień sporządzenia Prezentacji i mogą ulec

zmianie bez powiadomienia. Spółka nie zobowiązuje się do dokonania aktualizacji ani korekty

Prezentacji, bądź informacji oraz danych, na podstawie których została ona przygotowana. Ryzyko

związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w Prezentacji ponosi sam użytkownik. Spółka,

ani osoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności wobec

użytkowników lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy

z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w

niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami

stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.

Majątkowe prawa autorskie do Prezentacji przysługują Spółce, a kopiowanie całości lub części

Prezentacji, a także dokonywanie w niej zmian wymaga zgody Spółki.

Dziękujemy


