
w umowie ubezpieczenia należności

20 ważnych 
obowiązków 
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Zanim podpiszesz kontrakt z nowym kontrahentem 
wypełnij i wyślij wniosek o limit kredytowy, będziesz 
wiedział, jakie warunki płatności ustalić, jak rozłożyć 
dostawy. 

Przygotuj umowę sprzedaży, sprawdź, czy umowa 
ubezpieczenia stawia jakieś wymagania 
co do warunków kontraktu, przypilnuj, 
żeby uzgodnienia z kontrahentem 
były podpisane przez osoby upoważnione. 

Sprawdź dane kontrahenta na decyzji limitowej, 
zwróć uwagę na wartość limitu, walutę, maksymalny 
termin płatności, ważność limitu i ew. inne warunki, 
zapisz w kalendarzu datę, kiedy trzeba wystąpić 
o przedłużenie limitu. 

Jeśli masz prawo do samodzielnej oceny 
kontrahentów skrupulatnie wypełniaj warunki ich 
ochrony, zawsze sprawdzaj je przed każdą wysyłką. 

Płać składkę ubezpieczeniową w terminie, zapisz 
w kalendarzu terminy zapłaty kolejnych rat składki. 

Przestrzegaj uzgodnień z kontrahentem, dokumentuj 
i wymagaj podpisania zmian w kontrakcie. 

Gromadź i porządkuj dokumentację transakcji 
z kontrahentem. 
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Pilnuj wartości realizowanych wysyłek, nie pozwalaj 
na przekraczanie limitu. 

Wystąp do ubezpieczyciela o podwyższenie limitu 
kredytowego, jeśli saldo należności jest wyższe niż 
dotychczas obowiązujący limit.

Zgłoś zrealizowane obroty miesięczne, jeśli umowa 
tego wymaga, zapisz w kalendarzu daty zgłoszeń. 

Pilnuj płatności, przypominaj kontrahentowi 
o zbliżającym się terminie płatności, interweniuj, 
jeśli płatność się opóźnia. 

Jeśli dzieje się coś niepokojącego, sprawdź w 
umowie ubezpieczenia, jak powinieneś zareagować, 
informuj ubezpieczyciela o zwiększeniu się ryzyka. 

Prowadź korespondencję z kontrahentem, 
potwierdzaj pisemnie ustalenia telefoniczne, 
zbieraj dokumentację. 

Uzyskaj uznanie długu lub chociaż jego części. 
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Zleć windykację ubezpieczycielowi w ustalonym 
w umowie ubezpieczenia terminie, dołącz 
dokumentację transakcji, jeśli ubezpieczyciel tego 
wymaga. 

Nie wysyłaj towaru dłużnikowi, który nie zapłacił, 
nawet jeśli za kolejną dostawę miałby zapłacić 
przed dostawą. 

Uzgadniaj z ubezpieczycielem postępowanie wobec 
dłużnika, nie zawieraj z nim porozumień bez zgody 
ubezpieczyciela, informuj ubezpieczyciela o spłatach 
należności, wyjaśnieniach i informacjach od dłużnika, 
współpracuj z ubezpieczycielem. 

Przekazuj dokumenty, udzielaj wyjaśnień, postępuj 
zgodnie z instrukcjami ubezpieczyciela. 

Złóż roszczenie odszkodowawcze po powstaniu 
szkody. 

Współpracuj z ubezpieczycielem w odzyskiwaniu 
zaległości po wypłacie odszkodowania. 
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należności handlowe 

konsultacje

Ewa Krzemińska 
ewa.krzeminska@rozumiemOWU.pl 

kom. 507 198 287

Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, rozpowszechniana, dystrybuowana ani przekazywana w jakiejkolwiek 
formie lub w jakikolwiek sposób, w tym kopiowanie, nagrywanie lub inny sposób mechaniczny lub elektroniczny bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy 
są niedozwolone. Wyjątek stanowią: upublicznianie krótkich cytatów zawartych w cudzysłowie w celu udzielenia opinii oraz inne niekomercyjne 
zastosowania dozwolone przez prawo autorskie. 

Pamiętaj, że jeśli masz wątpliwości, potrzebujesz 
porady lub konsultacji czy szkolenia, zawsze 
możesz zwrócić się do mnie. 
Pomogę, wyjaśnię, wytłumaczę. 
Ja rozumiem OWU. Ze mną Ty też zrozumiesz. 

Zapraszam do korzystania  z wiedzy 
o ubezpieczeniach kredytu kupieckiego 
i zarządzaniu należnościami,  jaką się dzielę   
na stronie www.rozumiemOWU.pl   

Niniejszy przewodnik przygotowałam w oparciu 
o moją najlepszą wiedzę, ale każda umowa 
ubezpieczenia jest inna i może nakładać na Ciebie 
różne obowiązki. Dokładnie ją przeczytaj.  
A razie wątpliwości pytaj, rekomenduję też 
zwrócenie się bezpośrednio do ubezpieczycieli.  
Nie ponoszę odpowiedzialności za decyzje 
podejmowane przez Ciebie na podstawie niniejszego 
opracowania.




