
Czas kryzysu - 
jak ubezpieczyć 
należności (również 
ze wsparciem 
państwa) i wzmocnić 
płynność firmy 



Faktoring pełny:  
finansowanie  
i bezpieczeństwo 



działalności na rynku (członek 

Polskiego Związku Faktorów) 

Kluczowe fakty o KUKE Finance 

6 lat 

klientów (na dzień 30.04.2020 r.) 

110 

2,5 mld zł 
sfinansowanych należności  

w 2019 roku 

104 tys. 
sfinansowanych faktur w 2019 roku 

22 proc. 
wzrost r/r sfinansowanych 

należności w 2019 roku 

aktywnych kontrahentów w ramach 

umów faktoringowych (na dzień 

30.04.2020 r.) 

2,5 tys. 
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Oferta produktowa KUKE Finance 

Faktoring 
pełny 

01 

02 

03 
04 

05 

Faktoring 
niepełny 

Dyskonto 
wierzytelności 

Faktoring 
odwrotny 

Umowa zarządzania 
należnościami 
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Dla firm, które potrzebują źródła 

finansowania elastycznego  

i dopasowanego do ich bieżących 

potrzeb. 

Dla kogo faktoring? 

Dla firm, które stosują odroczone 

terminy płatności (kredyt kupiecki). 

Dla firm, które poszukują innych niż 

kredyt obrotowy źródeł 

finansowania bieżącej działalności. 

Dla firm, które chcą ograniczyć 

ryzyko niewypłacalności odbiorców.  

Dla firm, które prowadzą cykliczną 

sprzedaż do stałego grona 

odbiorców. 

Dla firm, które chcą poprawić bądź 

utrzymać dyscyplinę płatniczą 

kontrahentów. 
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Poprawia płynność finansową firmy. 

Faktoring dostarcza przedsiębiorstwu 

natychmiastowego zastrzyku gotówki 

poprzez uwolnienie środków 

zablokowanych w niezapłaconych 

fakturach. 

Dlaczego faktoring? 

Pozwala na zwiększenie konkurencyjności 

przedsiębiorstwa, które może zaoferować 

odbiorcom konkurencyjne terminy 

płatności przy zachowaniu optymalnej 

płynności finansowej. 

Zwiększa bezpieczeństwo współpracy  

z odbiorcami. Faktor przejmuje ryzyko 

niewypłacalności kontrahentów firmy. 

Nie obciąża bilansu firmy  

w przeciwieństwie np. do kredytu 

obrotowego (dotyczy faktoringu pełnego). 

Oszczędza czas i redukuje koszty związane  

z zarządzaniem należnościami. Faktoring 

pozwala uwolnić się od pracochłonnych i 

uciążliwych czynności związanych z 

monitorowaniem i egzekwowaniem 

spływu należności. 

Łatwo dostępna forma finansowania.  

W porównaniu z tradycyjnymi formami 

finansowania krótkoterminowego (kredyt 

obrotowy) faktoring nie wymaga od firmy 

przedstawiania zabezpieczeń materialnych.  
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Ubezpieczenie 
należności 
handlowych 



Polisa na Wschód 
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Zniesienie warunku polskości 
eksportowanego produktu lub 
usługi 

Możliwość współubezpieczenia 
spółek zależnych 
zlokalizowanych poza 
terytorium Polski 

Kierunek dalszych zmian 



KUKE GAP EX to rozwiązanie skierowane do 
firm mających polisę ubezpieczenia 
należności, dla których obecne limity 
kredytowe są niewystarczające aby 
prowadzić efektywną sprzedaż eksportową. 
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Dla kogo KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+? 

KUKE GAP EX+ kierujemy do 
przedsiębiorców, którym ubezpieczyciel 
odmówił lub anulował limity kredytowe 
przyznane dla ich zagranicznych odbiorców.  



Co zyskuje klient? 

 Może utrzymać lub zwiększyć sprzedaż 
do Twoich kluczowych kontrahentów 
zagranicznych, dla których obecna 
ochrona ubezpieczeniowa oferowana 
przez ubezpieczyciela należności jest 
niewystarczająca.  

 

 Poprawę płynności. Dzięki przychodom 
ze sprzedaży eksportowej będzie mógł 
regulować zobowiązania wobec swoich 
dostawców lub innych partnerów 
biznesowych.  

 

 

 Najszerszy na rynku zakres ochrony 
ubezpieczeniowej (KUKE GAP EX+): 
ubezpieczenie ryzyka handlowego, ryzyka 
politycznego, siły wyższej, w tym 
pandemii, a także braku płatności przez 
podmiot publiczny. 

 

 Proste zasady naliczania składki. Składka 
naliczana jest miesięcznie od kwoty 
przyznanego limitu kredytowego. 

 

 

 

 Łatwą obsługę polisy. Nie wymagamy 
cyklicznych zgłoszeń obrotów, a pozostałe 
formalności zostały ograniczone do 
minimum. 

 

 Wygodny sposób zawarcia i obsługi 
umowy online. Podpisanie umowy 
wykorzystując podpis elektroniczny, 
zarządzanie polisą za pomocą portalu 
klienta i otrzymywanie dokumentacji oraz 
faktur elektronicznie. 
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KUKE GAP EX: charakterystyka produktu 

Uproszczony wniosek 
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Limit KUKE GAP EX nie może 
przekraczać niższej z 
następujących kwot: 

• odpowiadającej wartości 
limitu podstawowego i 

• max. 5 000 000 zł 

Udział własny: 5% Stawka: 2% rocznie 
liczone od najwyższej 
wartości limitu w danym 
miesiącu 



Jak to działa? KUKE GAP EX 
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1 mln zł 
Zapotrzebowanie 
Ubezpieczającego 

Podstawowy limit 
przyznany - brak 

KUKE GAP EX 

Podstawowy 
limit przyznany  

800 tys. zł 

KUKE GAP EX  
200 tys. zł 

KUKE GAP EX  
500 tys. zł 

Podstawowy 
limit przyznany  

500 tys. zł 

KUKE GAP EX  
400 tys. zł 

Podstawowy 
limit przyznany  

400 tys. zł 



Jak to działa? KUKE GAP EX 
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Podstawowy 
limit przyznany  

200 tys. zł 

KUKE GAP EX  
200 tys. zł 

KUKE GAP EX  
300 tys. zł 

Podstawowy 
limit przyznany  

600 tys. zł 

KUKE GAP EX  
300 tys. zł 

Podstawowy 
limit przyznany  

800 tys. zł 

Stan początkowy Redukcja limitu 
podstawowego do kwoty 
nie mniejszej niż kwota 

przyznanego KUKE GAP EX 

Redukcja limitu 
podstawowego do kwoty 

mniejszej niż kwota 
przyznanego KUKE GAP EX 

(redukcja o 600 tys. zł) (redukcja o 200 tys. zł) 



KUKE GAP EX+: charakterystyka produktu 

Uproszczony wniosek 
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Maksymalna wartość limitu 
KUKE GAP EX+ wynosi 500 000 zł  
limit nadawany na 90 dni  

Udział własny: 10% Stawka: 4% rocznie  
liczone od najwyższej 
wartości limitu w danym 
miesiącu 



Jak to działa? KUKE GAP EX+ 
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1 mln zł - limit 
wnioskowany 
przez klienta 

Ubezpieczyciel  
podstawowy nie 
przyznał limitu  

KUKE GAP EX+  
max. 500 tys. zł 



Proces zawarcia umowy ubezpieczenia 

Zawarcie umowy 
Złożenie wniosku  
o ubezpieczenie 

Opłata za 
obowiązywanie 

limitu kredytowego 

Ocena limitu 
kredytowego 

• OWU 
• Warunki szczegółowe 
• Lista krajów 
• W przypadku KUKE GAP Ex+ 

Decyzja limitowa 
• W przypadku KUKE GAP Ex 

Informacja o Limicie 
kredytowym 

Klient składa do KUKE wniosek 
o ubezpieczenie wraz z 

wnioskiem o limit kredytowy 
na danego kontrahenta w 

formie pisemnej.  

Po dokonaniu oceny ryzyka 
ubezpieczeniowego KUKE 

przekazuje Ubezpieczającemu 
informację o limicie KUKE GAP 

Ex lub KUKE GAP KUKE Ex+ 
(przyznanie lub odmowa). 

Składka płatna za każdy 
miesiąc kalendarzowy, w 

którym obowiązywał Limit 
kredytowy. Obliczana od 

najwyższej wartości Limitu 
kredytowego w danym 

miesiącu z zastosowaniem 
stawki procentowej, 

określonej w Warunkach 
Szczegółowych. 
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Zapraszamy  
do współpracy 

ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa 
e. kontakt@kuke.com.pl 
t.  801 060 106 
 
www.kuke.com.pl 
www.kuke-finance.pl 

 

https://web.facebook.com/KUKESAKorporacjaUbezpieczenKredytowEksportowych/
http://kuke.com.pl/redir.php?url=https://www.linkedin.com/company/kuke-s.a.&id=5caFnGOcomY
https://twitter.com/KUKE_pl


18 

Disclaimer 

 

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. 


