KUKE – Twój partner
w bezpiecznym eksporcie

Warszawa, 23 listopada 2017r .

Kim jesteśmy?
 Od ponad 25 lat wspieramy polskie firmy

w ich ekspansji na zagraniczne rynki

 Jesteśmy spółka ze 100% udziałem

Skarbu Państwa i częścią Grupy Polskiego
Funduszu Rozwoju

 Jako jedyni w Polsce oferujemy

ubezpieczenia eksportowe
gwarantowane przez Skarb Państwa

 Współpracujmy z zagranicznymi

agencjami kredytów eksportowych
indywidualnie oraz w ramach Unii
Berneńskiej
 Ułatwiamy dostęp do zewnętrznego

finansowania m.in. dzięki ofercie naszej
spółki faktoringowej KUKE Finance

 Jesteśmy zespołem blisko 170

specjalistów, posiadamy biura
w Warszawie i pięciu miastach na terenie
Polski
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Wyniki działalności KUKE w 2016 r.

31,6

mld zł

1 250

105

klientów

ubezpieczonych rynków
zagranicznych

łączna wartość ubezpieczonych
obrotów

14,0 mld zł

17,6 mld zł

3,3 mld zł

28,3 mld zł

ubezpieczenia i gwarancje
eksportowe

ubezpieczenia i gwarancje
krajowe

ubezpieczenia i gwarancje
ze wsparciem Skarbu Państwa

ubezpieczenia i gwarancje
komercyjne
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Wybrane projekty eksportowe ubezpieczone w 2016 r.

200.0

50.9

30

9.1

90.0

mln PLN

mln PLN

mln PLN

mln PLN

mln PLN

Remontowa
Shipbuilding S.A.

Vistal Gdynia S.A.

Ursus S.A.

Crist S.A.

Pesa
Bydgoszcz S.A.

Kanada

Algieria

Europa

Norwegia

Białoruś
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Wspieramy eksporterów na wszystkich kontynentach
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Jakie rozwiązania oferujemy eksporterom?

Ubezpieczenie należności
handlowych

Ubezpieczenia średnioi długoterminowe

Gwarancje

Faktoring

Ubezpieczenie należności
handlowych
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Ubezpieczenie należności handlowych
Eksport dóbr szybko zbywalnych


Opóźnienie w regulowaniu zobowiązań przez kontrahenta
lub jego bankructwo powodują konieczność przewlekłego
kredytowania dłużnika, nieplanowane zmniejszenie środków
na podstawową działalność przedsiębiorstwa
lub dalszy jego rozwój oraz trudne do odrobienia straty.

Ubezpieczenie transakcji
z odroczonym terminem
płatności
nie przekraczającym
okresu 2 lat
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Kraje objęte ochroną:
Afganistan

Ghana

Kosowo

Serbia

Albania

Gruzja

Kuba

Sierra Leone

Algieria

Gujana

Laos

Somalia

Angola

Gwinea

Liberia

Sudan

Armenia

Gwinea Bissau

Libia

Sudan Południowy

Azerbejdżan

Gwinea Równikowa

Macedonia

Surinam

Białoruś

Irak

Malawi

Tadżykistan

Bośnia i Hercegowina

Iran

Mołdawia

Turkmenistan

Burundi

Kambodża

Mongolia

Ukraina

Czarnogóra

Kazachstan

Myanmar

Uzbekistan

Demokratyczna Republika Kongo

Kenia

Nigeria

Wenezuela

Dominikana

Kirgistan

Nikaragua

Wietnam

Ekwador

Komory

Pakistan

Wyspy Świętego Tomasza

Erytrea

Kongo

Rosja

Zambia

Gambia

Korea Północna

Rwanda
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Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

• ryzyko handlowe
• ryzyko polityczne

ryzyko nierynkowe

• siła wyższa
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Ryzyko handlowe
• Prawnie stwierdzona niewypłacalności kontrahenta oraz poręczyciela albo gwaranta
(jeżeli występują),

• Faktycznie stwierdzona niewypłacalności kontrahenta oraz poręczyciela albo gwaranta
(jeżeli występują),
• Opóźnienia kontrahenta oraz poręczyciela albo gwaranta (jeżeli występują)
w zapłacie należności,
• Jednostronne zerwanie umowy sprzedaży przez kontrahenta rozumianego jako
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży, w szczególności
bezpodstawnej odmowy przyjęcia towarów lub usług.
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Ryzyko polityczne
• Środki lub decyzje kraju dłużnika - akty prawne, decyzje rządu uniemożliwiające
umowy sprzedaży,
• Ogłoszenie powszechnego moratorium płatniczego przez rząd kraju kontrahenta lub
kraju, który uczestniczy w dokonywaniu płatności w związku z umową sprzedaży,
• Niemożności lub opóźnienia w dokonywaniu transferu należności uiszczanych
w związku z umową sprzedaży, spowodowanych wydarzeniami politycznymi,
trudnościami gospodarczymi, środkami prawnymi lub administracyjnymi, które
wystąpiły lub zostały podjęte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
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Ryzyko polityczne – cz. II
• Wprowadzenie przepisów prawnych 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 kontraktu, nie jest
wystarczająca do spełnienia przez kontrahenta świadczenia w całości według stanu
na dzień dokonania płatności,
• Wprowadzenie decyzji podjętych przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej, łącznie
ze środkami i decyzjami podjętymi przez Unię Europejską, odnoszących się do handlu
między państwem członkowskim i krajami trzecimi, takie jak zakaz wywozu, jeżeli
skutki takich środków lub decyzji uniemożliwiają należyte wykonanie umowy
sprzedaży i nie są w inny sposób rekompensowane przez dany rząd.
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Ryzyko siły wyższej
• Siła wyższa której działanie występuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
i obejmuje w szczególności 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 lub akty piractwa morskiego.
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Ubezpieczenia średnio- i długoterminowe
Eksport towarów i usług o charakterze inwestycyjnym
Realizacja projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym
narażona jest na szczególnie wysokie ryzyko finansowe. Okres spłaty
kredytu eksportowego stosowanego do sfinansowania takiego
kontraktu może sięgać kilku lat.



Kredyt dla nabywcy



Kredyt dostawcy
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Gwarancje
Udział w przetargach i realizacja kontraktów eksportowych
Gwarancje kontraktowe potwierdzają zdolność firmy
do realizacji kontraktu.

Dzięki gwarancji KUKE wykonawca nie musi angażować własnych
środków finansowych i może starać się o pozyskanie kolejnych
zamówień.



Gwarancja zapłaty wadium



Gwarancja zwrotu zaliczki



Gwarancja należytego
wykonania kontraktu



Gwarancja usunięcia wad
i usterek
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Faktoring
Poprawa płynności finansowej
Faktoring pozwala na uwolnienie środków zamrożonych
w niezapłaconych fakturach.



Faktoring pełny
(bez regresu)



Faktoring niepełny
(z regresem)

Poza zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki, faktoring
to także pakiet dodatkowych usług, takich jak prowadzenie kont
rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie
płatności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów.
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Ubezpieczenie inwestycji za granicą

Ubezpieczenie chroni nakłady wniesione przez polskiego inwestora
przed stratami wywołanymi zdarzeniami

o charakterze ryzyka politycznego w kraju inwestycji.
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Dziękuję
za uwagę

Karol Kępka
Manager Regionu
Infolinia: 801 805 853
kontakt@kuke.com.pl
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
www.kuke.com.pl

