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Nowe podejście,
nowe rozwiązania
Nowy system wsparcia eksportu.

19.02.2021 / Warszawa
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Znajdujemy
możliwości
Pomysłowość, rzetelna wiedza 
i dopasowanie do potrzeb.

W KUKE od 30 lat tworzymy rozwiązania 
wspierające polskich przedsiębiorców.
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Różne produkty,
rożne rozwiązania,
szerokie kompetencje
Nasze portfolio rozwiązań 
sprosta każdemu wyzwaniu 
małych, średnich i dużych firm 
w kraju i na świecie.
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Nowy system wsparcia 
eksportu
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Nowy system wsparcia eksportu
Dla kogo został stworzony

dla firm już eksportujących, 

jak i tych co chcą dopiero 

zacząć eksportować

dla małych, średnich i 

dużych firm

inwestujących w moce 

produkcyjne w Polsce i 

potrzebujących finansowania

potrzebujących 

finansowania bieżącego by 

móc wykonywać kontrakty

potrzebujących gwarancji 

kontraktowych na 

wykonywanie zleceń

chcących zachęcić do swoich 

usług poprzez zaoferowanie 

finansowania armatorowi

potrzebujących gotówki w celu 

dokonania przedpłaty 

zamówienia od poddostawcy
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Nowy system wsparcia eksportu
Główne korzyści 

Zwiększenie pojemności kredytowej oraz 

gwarancyjnej dla firmy – zabezpieczenie 

kredytowania bieżącego, inwestycyjnego czy 

gwarancji bankowych pozwala uwolnić limit po 

stronie bankowej i przy niezmienionym 

zaangażowaniu udzielić 5 razy większego 

finansowania (80/20) firmie.

Wsparcie rozwoju Zwiększenie pojemności kredytowej

Pozwala rozwijać firmę zarówno w Polsce, 

jak i za granicą. Finansowanie inwestycji, 

zakup nowej linii produkcyjnej, 

finansowanie bieżące potrzebne do 

wykonywania kontraktu, czy niezbędne 

gwarancje kontraktowe są łatwiejsze do 

zdobycia.
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Nowy system wsparcia eksportu
Główne korzyści

Rozwiązania z gwarancją Skarbu Państwa 

cechuje zerowa waga ryzyka, a co za tym idzie 

brak wymogu zawierania rezerw pod udzielone 

finansowanie co rzutuje na znacznie lepszy wynik 

osiągany na transakcji przez bank. Dzięki czemu 

banki są bardziej skłonne do udzielania 

finansowania.

Wzrost konkurencyjnościPoprawa wyniku

Firma aby zachęcić armatora do wykonania 

projektu budowy statku, czy jego remontu 

może wyjść z atrakcyjną ofertą 

finansowania bankowego, które 

zabezpiecza KUKE. Dzięki czemu nie tylko 

oferuje swoją usługę, ale też pokazuje, że 

może ona zostać łatwo sfinansowana.
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Nowe rozwiązania w ofercie 
KUKE
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Kompleksowy pakiet
gwarancji ubezpieczeniowych

Gwarancje inwestycyjne Gwarancje spłaty kredytu 
i gwarancje płatnicze

Gwarancje kontraktowe

Eksport w 3 z 5 lat przed wystawieniem 

gwarancji ≥ 20% (podejście limitowe + 

inwestycje)

.
Maksymalnie 80% zobowiązań eksportera
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Gwarancja
inwestycyjna

Na inwestycje krajowe generujące eksport

• Gwarancja spłaty kredytu inwestycyjnego na rozwój; 

Firma/projekt musi generować eksport – min. 20% 

eksportu, 5+ mln PLN, max 14 lat spłaty kredytu.

• Firmie umożliwia wzięcie finansowania, bez dodatkowych 

zabezpieczeń, zajmując zaledwie 20% linii kredytowej w 

banku i umożliwiając dalsze kredytowanie.

• Przykład: budowa nowej hali, kupno terenu, budowa doku, 

zakup suwnicy, linii do spawania blach, etc.
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Gwarancje spłaty kredytu
i gwarancje płatnicze

Na prefinansowanie/kredyt bieżący

• Gwarancje spłaty kredytu dla eksportera na realizację konkretnego 

kontraktu eksportowego lub jego działalność bieżącą. 

Beneficjentem instytucja finansowa.

• Przykład: budowa kadłubu statku, jachtu, potrzeba finansowania 

płynności firmy, będącej eksporterem

Na dostawy

• Gwarancja spłaty zobowiązań eksportera związanych z dostawami 

od kontrahentów krajowych lub zagranicznych do produkcji 

przeznaczonej na eksport. Beneficjentem kontrahenci (dostawcy) 

eksportera.

• Przykład: zakup pędników, partii bulajów, stali do budowy 

kadłubów, etc.
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Gwarancje spłaty kredytu
i gwarancje płatnicze

Regwarancje

• Udzielanie gwarancji bankom oraz towarzystwom ubezpieczeń 

pozwalające powiększyć pojemność gwarancyjną. 

• Przykład: gwarancja lub linia gwarancyjna na budowę sekcji 

kadłuba statku – 80% ryzyka KUKE, 20% inni

Na faktoring

• Gwarancje dla faktorów wykupujących faktury eksportera od jego 

dostawców. Kredyt faktora max 719 dni.  Możliwa cesja na bank w 

przypadku finansowania. Beneficjentem faktor.
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Gwarancje
kontraktowe

Gwarancje dla eksportera

• Zabezpieczenie wynikających z kontraktu zobowiązań eksportera 

wobec kontrahenta. Beneficjentem zamawiający, np. armator.

• Podejście limitowe lub pod indywidualny kontrakt.

• Przykład: gwarancja wadialna, gwarancja zwrotu zaliczki, 

gwarancja dobrego wykonania, gwarancja wad i usterek

Regwarancje dla banku

• Zabezpieczenie zobowiązań instytucji finansowych wystawiających 

gwarancje zabezpieczające zobowiązania eksportera wobec 

kontrahenta. Beneficjentem bank.

• Przykład: gwarancja lub linia gwarancyjna na budowę sekcji 

kadłuba statku – 80% ryzyka KUKE, 20% inni
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• Klasyczne ubezpieczenie (finansowanie bezpośrednie nabywcy)

• Gwarancja (w przypadku banków i najlepszych ryzyk korporacyjnych)

• Shopping Line (ubezpieczenie lub gwarancja w ramach wcześniej przyznanych 

limitów na zagranicznych nabywców)

• Reasekuracja dla ECA (współfinansowanie z innymi agencjami wsparcia eksportu)

• Bank to bank (finansowanie nabywcy poprzez jego bank)

• Project-Finance (gdy ryzyko jest oparte na przychodach generowanych przez 

projekt, np. projekt budowy nabrzeża, terminala)

• Leasing (finansowanie leasingu)

• Wykup wierzytelności

Finansowanie
nabywcy
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Ubezpieczone projekty w branży 
stoczniowej
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Crist

W styczniu 2019 r. Bank Pekao S.A. podpisał umowę 

udzielenia linii gwarancyjnej stoczni Crist – niezbędną do 

dalszej ekspansji zagranicznej – zabezpieczonej regwarancją

KUKE. Jest to pierwsza transakcja o takiej konstrukcji na 

polskim rynku bankowym, dająca możliwość znacznego 

zwiększenia finansowania działalności eksportowej 

prowadzonej przez bank i udostępnienia go polskim firmom 

także z innych sektorów gospodarki. 
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Remontowa
Shipbuilding

Pod koniec 2018 r. KUKE objęła ochroną ubezpieczeniową 

należności wynikające z kredytu udzielanego przez DNB 

Bank ASA z Norwegii tamtejszemu przewoźnikowi 

promowemu. Kontrakty obejmują zakup czterech promów 

pasażersko-samochodowych w gdańskiej stoczni 

Remontowa Shipbuilding przeznaczonych do obsługiwania 

tras między norweskimi portami. Łączna wartość 

ubezpieczonych przez KUKE należności kredytowych DNB 

Bank ASA to ponad 770 mln koron norweskich, czyli ok. 350 

mln zł, a okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi 12 lat dla 

każdego z promów.
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Sunreef
Yachts

W 2018 r. KUKE ubezpieczyła kredyt bankowy udzielony 

przez amerykański bank finansujący zakup luksusowego 

jachtu morskiego typu katamaran (model Sunreef Supreme

68 Power - 68-stopowy katamaran motorowy o powierzchni 

mieszkalnej bliskiej 300 m2). Suma ubezpieczenia wyniosła 

4,3 mln USD. Dostawa została realizowana do odbiorcy w 

Namibii. 
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KUKE S.A.

ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

www.kuke.com.pl

t.: 801 060 106

kontakt@kuke.com.pl

Janusz Władyczak
Prezes Zarządu

Piotr Maciaszek

Dziękujemy i zapraszamy do 
współpracy.

T: +48 693 880 180

janusz.wladyczak@kuke.com.pl 

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń          
i Współpracy Międzynarodowej

T: +48 605 150 735

piotr.maciaszek@kuke.com.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.


