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 Od  28 lat wspieramy polskie firmy w ich 

ekspansji na zagraniczne rynki 

 Jesteśmy spółką ze 100% udziałem 

Skarbu Państwa i częścią Grupy Polskiego 

Funduszu Rozwoju 

 Jako jedyni w Polsce oferujemy 

ubezpieczenia eksportowe 

gwarantowane przez Skarb Państwa
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Kim jesteśmy?

 Współpracujemy z zagranicznymi 

agencjami kredytów eksportowych

indywidualnie oraz w ramach Unii 

Berneńskiej 

 Ułatwiamy dostęp do zewnętrznego 

finansowania m.in. dzięki wypracowanym 

doświadczeniom z instytucjami 

finansowymi i dzięki ofercie naszej spółki 

faktoringowej KUKE Finance 

 Jesteśmy zespołem blisko 170 

specjalistów, posiadamy biura 

w Warszawie i pięciu miastach na terenie 

Polski



Wspieramy polskich eksporterów na całym świecie
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108 
zagranicznych rynków

objętych ochroną w 2018
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KUKE w liczbach

lat aktywności PLN ubezpieczonego obrotu

klientów wystawionych polis i gwarancji

28 > 330B 

> 4 000 > 16 000

kontynentów

krajów
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108 
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Wybrane projekty eksportowe ubezpieczone w 2018 r.
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modernizacja
elektrowni

Turcja

534
mln PLN

budowa centrum 
handlowego

Ukraina

199
mln PLN

dostawa 
wagonów metra

Z.E.A.

803
mln PLN

dostawa maszyn i urządzeń

Ukraina

178
mln PLN

statki

Norwegia

333
mln PLN



Gwarancje kontraktowe

i regwarancje
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 kredyt dla Nabywcy
 kredyt Dostawcy
 ubezpieczenie Forfaitingu
 ubezpieczenie Leasingu

 ubezpieczenie inwestycji od ryzyka politycznego
 odzyskanie zainwestowanych środków

 max. 2 lata spłaty 
 szybka procedura – w ramach ustalonych na banki limitów

 umożliwiają uzyskanie prefinansowania kontraktu eksportowego

 Dla MŚP i/lub dostaw cyklicznych
 Rozwiązania szyte na miarę
 Rynki o wysokim ryzyku
 Polisa obrotowa i indywidualna

 Gwarancje zapłaty wadium
 Gwarancje zwrotu zaliczki
 Gwarancje należytego wykonania kontraktu
 Gwarancje usunięcia wad i usterek

 Faktoring bez regresu
 Faktoring z regresem
 Faktoring odwrotny

Ubezpieczenie krótkoterminowych 

należności handlowych

Ubezpieczenia średnio i 

długoterminowe (MLT)

Produkty KUKE

Ubezpieczenie inwestycji 

bezpośrednich za granicą

Faktoring w KUKE Finance

Produkty wyłącznie 
z gwarancją Skarbu 
Państwa

Produkty z gwarancją 
Skarbu Państwa 
i komercyjne

Gwarancje dot. akredytyw

(możliwa ochrona 
również ryzyka 
produkcji)

Gwarancje spłaty kredytu 

krótkoterminowego



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. 

Cechy ubezpieczeń MLT:

• okres spłaty 2 i więcej lat (maksymalny okres zależy od kraju i przedmiotu 
transakcji, pierwsza spłata maksymalnie 6 m-cy od zakończenia realizacji 
kontraktu)

• ubezpieczenie dóbr i usług inwestycyjnych

• zaliczka min. 15% wartości eksportu (min. 20% w przypadku statków)

• ubezpieczenie kosztów lokalnych do 30% wartości eksportu

• ochrona od ryzyka politycznego i handlowego

• blisko 200 krajów świata

• możliwość ubezpieczenia ryzyka produkcji
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1. Ubezpieczenia średnio- i długoterminowe (MLT)

Eksport towarów i usług o charakterze inwestycyjnym PRODUKTY:

 Kredyt dla nabywcy

 Kredyt dostawcy

 Ubezpieczenie Forfaitingu

 Ubezpieczenie Leasingu

GŁÓWNE REGULACJE

 Porozumienie OECD

 Procedury przeciwdziałaniu praniu 
brudnych pieniędzy

 Procedury dot. sankcji

 Procedury dot. ochrony środowiska 

 Procedury dot. zrównoważonego 
kredytowania

KUKE – Twój partner w bezpiecznym eksporcie
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Buyer’s CreditMLT | Kredyt dla nabywcy

Ubezpieczenie średnio- i długoterminowego kredytu udzielonego przez polski lub zagraniczny bank zagranicznemu nabywcy / inwestorowi 
na zakup polskich dóbr i usług kapitałowych lub na realizację projektu inwestycyjnego

 Dostępne jako kredyt udzielony bezpośrednio zagranicznemu nabywcy, jego bankowi lub w strukturze typu „project-finance”

 Pokrywa do 85% wartości eksportu (do 80% w przypadku statków), do 100% wartości składki KUKE, koszty lokalne do 30% wartości 
eksportu oraz odsetki i prowizje bankowe 

 Spłata kredytu następuje w równych ratach kapitałowych, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, pierwsza spłata następuje maksymalnie 6 miesięcy 
od realizacji kontraktu

 Eksportowany towar lub usługa musi spełniać warunek polskości

Zalety dla Importera

 wydłużone okresy płatności pozwalające na spłatę inwestycji z generowanego 
przez nią dochodu

 transakcje „szyte na miarę” dostosowane do charakteru i generowanych przez 
projekt przepływów pieniężnych

 dostęp do międzynarodowych źródeł finansowania na konkurencyjnych 
warunkach

 nieblokowanie linii kredytowych w bankach lokalnych umożliwiające 
zachowanie pojemności kredytowej na inne potrzeby przedsiębiorstwa

 możliwość skorzystania z programu DOKE (system dopłat z budżetu Państwa do 
oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych)

Zalety dla Eksportera

 szybka płatność za dostarczone towary / zrealizowane 
usługi po dostarczeniu do banku dokumentów 
potwierdzających realizację kontraktu lub jego części

 możliwość zaoferowania importerowi konkurencyjnych 
warunków zapłaty bez angażowania własnych środków

umożliwia ubezpieczenie również kosztów i wydatków 
poniesionych przez eksportera na etapie produkcji

 dzięki zmniejszonemu ryzyku możliwość rozszerzenia listy 
potencjalnych kontrahentów i rynków, a w rezultacie 
zwiększenia obrotu i zysków firmy
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Eksporter Dłużnik / Importer

Bank Importera
Bank finansujący

(polski lub zagraniczny)

kontrakt eksportowy (1)

spłata kredytu (8*)

dostawy i usługi
(realizacja kontraktu) (5)

u
m

o
w

a 
kr

ed
yt

o
w

a 
*

umowa kredytowa (2*)

sp
ła

ta
 k

re
d

yt
u

 *

zaliczka (4)

* Alternatywna struktura (typu bank to bank) z bankiem importera występującym jako kredytobiorca
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MLT | Kredyt dla nabywcy – schemat transakcji

umowa DOKE (3*)

* * Umowa fakultatywna

BGK



Bezpieczeństwo i pewność w handlu: Warszawa, 7 sierpnia 2017 r. 10

MLT | Kredyt dla nabywcy - Program DOKE 
• BGK oferuje innym bankom Program DOKE, czyli system stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych.

• Dzięki DOKE bank komercyjny może zaoferować zagranicznemu importerowi kredyt oprocentowany w oparciu o stałą stopę procentową (CIRR), a 
jednocześnie uzyskiwać przychody skalkulowane zgodnie ze zmiennym oprocentowaniem.

• Gwarancja stałej stopy procentowej na cały okres kredytowania (np. na 12 lat) to silny czynnik stabilizujący dla kredytobiorcy.

• Warunkiem skorzystania z Programu DOKE jest ubezpieczenie kredytu eksportowego w KUKE.

• DOKE często stosowane w przypadku statków.

• Aktualne stopy CIRR (https://www.bgk.pl/informacje/stopy-cirr/):

https://www.bgk.pl/informacje/stopy-cirr/
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Okres dostępności / wypłat z kredytuOkres przed realizacją kontraktu
Strukturyzowanie transakcji

warunki kontraktu
 warunki finansowania
 warunki ubezpieczenia

 dokumentacja

 realizacja kontraktu
 wypłaty z kredytu

 płatności odsetek naliczonych 
w okresie wykorzystania kredytu 

zaliczka

spłata kredytu
zawierająca 6 miesięczną 

„karencję”
w równych, max półrocznych 
ratach kapitałowych + odsetki

Starting Point of Credit 
(SPC) 

 zakończenie realizacji 
kontraktu

 konsolidacja kredytu
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MLT | Kredyt dla nabywcy - harmonogram

Okres spłaty kredytu



Bezpieczeństwo i pewność w handlu: Warszawa, 7 sierpnia 2017 r. 12

MLT | Kredyt dla nabywcy – polscy eksporterzy jako podwykonawcy

KUKE może ubezpieczać kredyt dla nabywcy docelowego także wówczas, gdy eksporter z Polski nie ma z nim bezpośredniej relacji 

kontraktowej.

Przykład:

1. Producent polski wykonuje kadłub statku.

2. Kadłub kupuje stocznia niemiecka (holenderska, norweska, etc.), wyposaża go i gotowy statek sprzedaje armatorowi 

brytyjskiemu (nabywca docelowy).

3. Bank (np. niemiecki) udziela 12-letniego kredytu armatorowi brytyjskiemu na zakup gotowego statku od stoczni z Niemiec.

4. Bank niemiecki ubezpiecza się od ryzyka braku spłaty kredytu:

a) Równolegle:

- w KUKE: do wysokości polskiej części statku (wartość kadłuba), oraz

- w niemieckiej agencji kredytów eksportowych (EulerHermes): do wysokości pozostałej części statku (bez kadłuba)

albo

b) Wyłącznie w niemieckiej agencji kredytów eksportowych, a KUKE udziela na rzecz EulerHermes reasekuracji do wysokości 

polskiej części statku (wartość kadłuba).
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MLT | Kredyt dla nabywcy – Umowy KUKE o reasekuracji

Nazwa agencji Kraj

ATRADIUS Holandia

CESCE Hiszpania

BPI Francja

EDC Kanada

EGAP Rep. Czeska

EKF Dania

EKN Szwecja

EULER HERMES Niemcy

EXIMBANKA SR Słowacja

KAZEXPORTGARANT Kazachstan

KSURE Korea Południowa

OEKB Austria

CREDENDO Belgia

SACE Włochy

SERV Szwajcaria
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MLT | Kredyt dostawcy

Ubezpieczenie spłaty należności w ramach średnio- i długoterminowego kontraktu eksportowego realizowanego przez polskiego 
przedsiębiorcę z zagranicznym nabywcą / inwestorem dot. zakupu polskich dóbr i usług kapitałowych lub realizacji projektu inwestycyjnego

 Odroczony termin płatności za dostarczony towar lub zrealizowaną usługę wynosi 2 lub więcej lat

 Pokrywa do 85% wartości eksportu oraz koszty lokalne do 30% wartości eksportu oraz odsetki

 Spłata należności następuje w równych ratach kapitałowych, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, pierwsza spłata następuje maksymalnie 6 
miesięcy od realizacji kontraktu

 Eksportowany towar lub usługa musi spełniać warunek polskości

Zalety dla Importera

 wydłużone do wielu lat okresy płatności 
pozwalające na spłatę inwestycji z generowanego 
przez nią dochodu

 transakcje „szyte na miarę” dostosowane do 
charakteru i generowanych przez projekt 
przepływów pieniężnych

 brak konieczności organizowania finansowania 
projektu

 brak dodatkowych kosztów zewnętrznego 
finansowania

Zalety dla Eksportera

 umożliwia zaoferowanie atrakcyjnych warunków finansowych (odroczenie płatności) 
kontrahentom

 umożliwia ubezpieczenie również kosztów i wydatków poniesionych na etapie 
produkcji

 umożliwia dostęp do sfinansowania ubezpieczonych należności przez instytucję 
finansową (forfaiting)

 zabezpieczenie przed brakiem płatności od kontrahenta z tytułu ryzyka politycznego i 
handlowego

 dzięki zmniejszonemu ryzyku możliwość rozszerzenia listy potencjalnych kontrahentów 
i rynków, a w rezultacie zwiększenia obrotu i zysków firmy

 odszkodowanie jest płatne w walucie kontraktu (brak ryzyka walutowego)

odszkodowanie jest gwarantowane przez Skarb Państwa
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Eksporter

Instytucja finansowa (opcja)*

kontrakt eksportowy (1)

u
b

ez
p

ie
cz

en
ie

 (
2)

dostawy i usługi  (realizacja kontraktu) (4)

o
d

sz
ko

d
o

w
an

ie
 (

6)

zaliczka (3)
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MLT | Kredyt dostawcy – schemat transakcji

odszkodowanie*

* w przypadku wykupu przez instytucję finansową ubezpieczonych przez KUKE należności

trójstronne porozumienie*

spłata należności (5)

Importer



Ubezpieczamy inwestycje:
• nowe,
• długoterminowe
• realizowane zgodnie z przepisami prawa w kraju inwestycji w 
momencie dokonywania inwestycji

Rodzaje inwestycji:
• nabycie zagranicznego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
• utworzenie i prowadzenie przedsiębiorstwa za granicą (także oddziału 
lub przedstawicielstwa)
• dokonywanie nakładów na rozszerzenie działalności istniejącego 
przedsiębiorstwa
• dokonywanie dopłat oraz udzielanie pożyczek przez wspólników
• nabycie nieruchomości oraz innych aktywów trwałych
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2. Ubezpieczenie inwestycji za granicą (IBZ)

 Ochrona inwestycji przed ryzykiem 
politycznym w kraju dokonywania 

inwestycji

 Ubezpieczenie umożliwia odzyskanie 
zainwestowanych środków.

 Wypłata odszkodowania jest 
gwarantowana przez Skarb Państwa

 Możliwość ubezpieczenia inwestycji w 

prawie 200 krajach świata

 Ochrona obejmuje okres inwestycji aż do 

15 lat

 Pokrycie aż do 90% wartości inwestycji

 Możliwość ubezpieczenia poszczególnych 

rodzajów ryzyk

Ubezpieczenie chroni nakłady wniesione przez polskiego inwestora przed stratami 
wywołanymi zdarzeniami o charakterze ryzyka politycznego w kraju inwestycji.



Gwarancje dotyczące akredytyw dokumentowych otwieranych przez 

zagraniczne banki są kierowane dla banków potwierdzających, 

dyskontujących lub postfinansujących akredytywy otwarte przez 

zagraniczne banki. 

Gwarancje obejmują szkody, które poniósł ich beneficjent, na skutek 

niewywiązania się z zobowiązań przez dłużnika, w przewidzianym w 

warunkach akredytywy lub umowie postfinansowania terminie 

płatności, gdy brak zapłaty spowodowany jest urzeczywistnieniem się 

ryzyka handlowego lub ryzyka politycznego. Gwarancje są 

nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie.
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3. Gwarancje dla akredytyw

Przejęcie ryzyka transakcji instytucji finansowych wspierających swoich klientów 

w ich działalności eksportowej

 ograniczenie ryzyka banków i zwiększenie 
ich pojemności

 Szeroka lista krajów (z wyłączeniem 

krajów o tzw. ryzyku zbywalnym)

 szybka procedura wystawienia gwarancji –

w ramach ustalonych wcześniej limitów na 
poszczególne banki

 produkt z gwarancją przez Skarb Państwa

 warunek krajowości

 kredyt udzielony przez bank nie może 

przekroczyć 2 lat (w przypadku towarów 
rolnych 540 dni)

 możliwość udzielenia gwarancji aż do 

100% kwoty zabezpieczonej wierzytelności 
banku



Ubezpieczenie transakcji z odroczonym terminem płatności nie 

przekraczającym okresu 2 lat 

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.

Główne cechy ubezpieczeń ST:

• okres spłaty poniżej 2 lat

• brak konieczności zaliczki

• cykliczne dostawy (polisa obrotowa) ale i możliwość ubezpieczenia 
pojedynczego kontraktu

• ochrona od ryzyka politycznego i handlowego (w zależności od produktu)

• rozwiązania pakietowe
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4. Ubezpieczenie krótkoterminowych należności handlowych (ST)

Eksport dóbr szybko zbywalnych PRODUKTY:

 Europolisa

 Ubezpieczenie Pakietowe 

(krajowe i/lub eksportowe)

 Ubezpieczenie na trudne 

rynki:

 Polisa obrotowa

 Polisa indywidualna

 Polisa na Świat
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Gwarancje kontraktowe podnoszą wiarygodność przedsiębiorstwa 

w oczach kontrahenta. Dzięki gwarancji KUKE wykonawca nie musi 

angażować własnych środków finansowych i może starać się o 

pozyskanie kolejnych zamówień. 

Gwarancje kontraktowe są kierowane do wszystkich polskich 

przedsiębiorców uczestniczących w przetargach i prowadzących 

działalność zarówno w Polsce, jak i za granicą. W przypadku 

transakcji w krajach podwyższonego ryzyka oraz w przypadku 

kontraktów o wysokiej wartości, gwarancje są wystawiane z 

gwarancjami Skarbu Państwa.

Regwarancje będące zabezpieczeniem gwarancji kontraktowych 

wystawionych przez bank na rzecz importera. Regwarancje 

udzielane są do wysokości 80% kwoty gwarancji wystawionej przez 

bank.
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5. Gwarancje kontraktowe i regwarancje

Udział w przetargach i realizacja kontraktów krajowych i eksportowych  Gwarancja zapłaty wadium umożliwia 
przedsiębiorcy uczestnictwo w wielu 
przetargach na raz, bez konieczności 
blokowania własnych środków. Zastępuje 
depozyt pieniężny

 Gwarancja zwrotu zaliczki zabezpiecza zwrot 
zaliczki w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie 
wykonał umowy i nie zwrócił w wyznaczonym 
terminie otrzymanej zaliczki

 Gwarancja należytego wykonania kontraktu
zobowiązuje KUKE do wypłaty beneficjentowi 
gwarancji określonej w gwarancji kwoty w 
przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał 
kontraktu lub wykonał go nienależycie i 
jednocześnie odmówił naprawienia powstałej 
szkody

 Gwarancja usunięcia wad 
i usterek stanowi zobowiązanie KUKE do 
wypłaty wskazanej w gwarancji kwoty 
beneficjentowi w przypadku, gdyby 
przedsiębiorca nie wykonał lub nienależycie 
wykonał obowiązki wynikające z tytułu 
usunięcia wad i usterek ujawnionych po 
zakończeniu realizacji
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Warunki udzielenia gwarancji kontraktowych gwarantowanych przez Skarb Państwa:

 Eksporter nie znajduje się w trudnościach finansowych w rozumieniu 

wspólnotowych (Unia Europejska) wytycznych dotyczących pomocy państwa w 

celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

 Eksporter spełnia warunki umożliwiające uzyskanie gwarancji swoich zobowiązań 

na rynku finansowym na zasadach rynkowych.

 Gwarancja jest związana z określonym kontraktem eksportowym.

 Gwarancja ma ustaloną kwotę maksymalną.

 Kwota gwarancji wynosi nie więcej niż 80% kwoty zobowiązania eksportera. 

 Gwarancja nie jest nieograniczona (ma określony termin ważności). 

W przypadku sektora stoczniowego:
najczęściej gwarancje zwrotu zaliczki gwarantowane przez Skarb 
Państwa 
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Gwarancje zwrotu zaliczki - schemat

kontrakt 

zawarcie umowy 
o udzielenie gwarancji

wypełnienie warunków 
umowy o udzielenie 

gwarancji

udzielenie 
gwarancji

zlecenie 
udzielenia 
gwarancji

IMPORTER

EKSPORTER

KUKE
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Faktoring pozwala na uwolnienie środków zamrożonych 
w niezapłaconych fakturach. 

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.

Zalety faktoringu:
• pewność otrzymania środków pieniężnych zaraz po wystawieniu 
faktury
• natychmiastowa wypłata do 90% wartości faktury
• poprawa płynności finansowej
• zabezpieczenie przed niewypłacalnością kontrahentów
• optymalizacja procesu zarządzania portfelem należności
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6. Faktoring

Poprawa płynności finansowej

Więcej informacji o działalności faktoringowej KUKE na:

www.kuke-finance.pl

RODZAJE FAKTORINGU:

 Faktoring pełny (bez regresu) 
natychmiastowy dostęp do 
środków pieniężnych i 
zabezpieczenie przedsiębiorstwa 
przez złymi długami przez 
przejęcie przez faktora ryzyka 
braku płatności odbiorców klienta

 Faktoring niepełny (z regresem) 
zwiększenie płynności spółki lecz 
bez ochrony przez ryzykiem 
kredytowym

 Faktoring odwrotny   
finansowanie przez faktora 
zobowiązań klienta wobec jego 
dostawców.

http://www.kuke-finance.pl/


Krajowość – regulacje i wymagania

• Minimalny procentowy udział składników krajowych:
• 40% przychodów netto w ubezpieczeniach MLT
• 30% przychodów netto w ubezpieczeniach ST
• Wyjątki:

• usługi budowlane – 10%
• systemu komputerowe, urządzenia elektronicznej techniki obliczeniowej, wyroby 

przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego i teletechnicznego, statki powietrzne, 
statki morskie i statki żeglugi śródlądowej– 20%
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Standardowe dokumenty 

potwierdzające spełnienie 

wymogu krajowości

Podstawowe regulacje 

(ubezpieczenia z gwarancjami 

Skarbu Państwa)

Podstawy prawne

• Ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 19.12.2014 dot. maksymalnego procentowego udziału 

składników pochodzenia zagranicznego w przychodach netto z realizacji kontraktu eksportowego 
oraz rodzaju dowodów, na podstawie których ustala się pochodzenie produktu lub usługi

• faktury sprzedażowe
• faktury i inne dokumenty potwierdzające koszty wytworzenia lub ceny nabycia składników 

krajowych / zagranicznych
• wydruki analityczne z kont systemu finansowo – księgowego
• dokumenty dotyczące marży z realizacji kontraktu eksportowego
• inne dokumenty i informacje



Dziękuję
za uwagę

KUKE S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

www.kuke.com.pl

Piotr Maciaszek

Dyrektor Biura Ubezpieczeń Kredytów Inwestycyjnych
m. +48 605 150 735

e.   piotr.maciaszek@kuke.com.pl


