
Jak wybrać 
ubezpieczenie 

należności?
poradnik dla MŚP



Zastanawiasz się jak zabezpieczyć należności swojej firmy. Być może masz 
klientów, którzy nie płacą na czas i obawiasz się, że kiedyś nie zapłacą wcale? 
Może jakaś firma w Twoim otoczeniu ma kłopoty z odzyskaniem pieniędzy, 
bo właśnie ktoś jej nie zapłacił za dużą dostawę? A może doszedłeś do wniosku, 
że chcesz pozbyć się ryzyka i spać spokojnie i dlatego wdrażasz procedury 
bezpiecznego handlu? 
Rozpatrując sposoby ograniczenia ryzyka kredytu kupieckiego, pomyśl 
o  ubezpieczeniu należności. Koszt ubezpieczenia to kwota najczęściej dużo 
poniżej 1% wartości sprzedaży. Jednak koszt ubezpieczenia to jeden z wielu 
elementów, jaki należy wziąć pod uwagę wybierając polisę z produktów 
oferowanych przez ubezpieczycieli. 
Po kolei pokażę Ci na co należy zwrócić uwagę, o co pytać ubezpieczyciela, 
co policzyć. 
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1
Ubezpieczyciele 

na rynku 
polskim

Ubezpieczenie należności oferują zarówno 
ubezpieczyciele o kapitale polskim, jak i oddziały 
wielkich firm międzynarodowych. 

Do tych wyspecjalizowanych w kredycie kupieckim 
należą Euler Hermes, Coface, Atradius, KUKE 
i Credendo. Poza tym jest kilku ubezpieczycieli, 
dla których ubezpieczenie należności jest jednym 
z wielu oferowanych produktów ubezpieczeniowych 
np. PZU i  Ergo Hestia. 

Najistotniejszym kryterium wyboru ubezpieczyciela 
jest oczywiście produkt jaki on oferuje 
i szczegółowa analiza warunków ubezpieczenia, 
ale dobrze jest mieć świadomość czym różnią się 
same firmy i sposób ich działania. 
Poniżej omawiam te, które są wyspecjalizowane 
w kredycie kupieckim. 

Euler Hermes, Coface i Atradius są głównymi 
światowymi ubezpieczycielami kredytu kupieckiego, 
szacuje się, że obsługują ponad 70% rynku 
globalnego i 90% rynku europejskiego. 
Są wyspecjalizowani w ubezpieczeniach kredytu 
kupieckiego, dostarczają również wielu 
instrumentów do kompleksowego zarządzania 
należnościami. Od wielu lat są obecni na rynku 
polskim. 
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oferuje: 
ubezpieczenie należności 
windykację 
ocenę kontrahentów i monitoring ryzyka 
gwarancje ubezpieczeniowe 
ubezpieczenie ryzyka sprzeniewierzenia 
analizy branżowe 
raporty handlowe 
obsługę prawną 

ubezpieczenie należności 
windykację 
ocenę kontrahentów i monitoring ryzyka 
faktoring

Większość usług jest dostępnych on-line.  

Euler Hermes w Polsce to kilka firm powiązanych: 
Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes SA, 
Euler Hermes Services Polska Sp. z o.o., 
Euler Hermes Collections Sp. z o.o., 
Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz, Maliszewski - 
Kancelaria Prawna Sp.k. 
Ma to o tyle znaczenie, że umowa ubezpieczenia 
może zobowiązywać do zawarcia kolejnej umowy 
z wybranymi spółkami z grupy.  

Coface udostępnia narzędzia do obsługi 
ubezpieczeń i usług dodatkowych on-line 

Coface to również kilka spółek powiązanych: 
Compagnie Francaise pour le Commerce Exterieur 
SA Oddział w Polsce, Coface Poland Insurance 
Services Sp. z o.o., Coface Poland Credit 
Management Services Sp. z o.o., Coface Poland 
Factoring Sp. z o.o. 

oferuje: 

Euler Hermes

Coface 
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ubezpieczenie należności 
windykację

Atradius udostępnia narzędzia do obsługi 
ubezpieczeń i usług dodatkowych on-line. 
Pełna nazwa firmy to Atradius Crédito y Caución S.A. 
de Seguros y Reaseguros Spółka Akcyjna Oddział 
w Polsce. 

oferuje: 

ubezpieczenie należności 
gwarancje ubezpieczeniowe 
ubezpieczenie projektów 
windykację należności 

Credendo udostępnia narzędzia do zarządzania 
polisą i do analizowania i zarządzania ryzykami 
biznesowymi. 

to firma działająca w Polsce jako Credendo – Short- 
Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., Spółka 
Akcyjna Oddział w Polsce. Oferuje: 

ubezpieczenia należności 
ubezpieczenia kredytów na finansowanie 
eksportu 
gwarancje ubezpieczeniowe 
ocenę ryzyka i monitorowanie kontrahentów 
w ramach umowy ubezpieczenia 
windykację ubezpieczonych należności 

KUKE udostępnia system do obsługi polis 
i faktoringu on-line. 
Grupa KUKE to KUKE SA i jej córka KUKE Finance 
SA oferująca faktoring. 

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych 
SA jest firmą polską, działającą już ponad 25 lat. 
Jest jedynym ubezpieczycielem na rynku polskim 
uprawnionym do sprzedaży ubezpieczeń 
z gwarancjami skarbu państwa. 
KUKE oferuje: 

Atradius  

KUKE   

Credendo 
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All Inclusive i Simplicity Euler Hermes  
Coface SMART i EasyLiner Coface 
Polisa Modułowa First Atradius 
Europolisa KUKE 

Pakietu, Polisy na Wschód, Polisy Indywidualnej 
KUKE 
Credirect Credendo 

Jednak często produkty ubezpieczeniowe 
nie są adresowane do jednej wybranej grupy 
przedsiębiorców i z powodzeniem mogą być 
wykorzystywane przez MŚP. 
Dotyczy to np.: 

Większość z wyżej omówionych firm posiada 
w swojej ofercie produkty przeznaczone dla małych 
i średnich przedsiębiorstw. 
Są to przede wszystkim: 

Oferta 
ubezpieczeń 
należności 

dla MŚP 
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Powinno to być napisane we wniosku 
lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). 
W umowach ubezpieczenia czasem pojawiają się 
warunki graniczne dotyczące wielkości firmy 
klienta, a dokładniej jej obrotu. Jeśli nie jest to tam
zapisane, to ograniczenie może wynikać 
z procedur stosowanych przez sprzedawców. 

Czasem ubezpieczenie adresowane jest do firm 
z rocznymi przychodami ze sprzedaży poniżej 
(lub powyżej) 5 mln zł (lub 10 / 15 / 20 mln zł). 
Bywa, że warunki ograniczające są sformułowane 
bardzo szczegółowo i w skomplikowany sposób 
(np. dla Europolisy). 

Najczęściej jednak ubezpieczyciel określa ogólnie, 
że produkt jest przeznaczony dla małych i średnich 
przedsiębiorstw nie precyzując co to oznacza - czyli
z produktu może skorzystać praktycznie każda 
firma. Dla ubezpieczyciela nie ma więc znaczenia 
czy z oferty skorzysta mała czy całkiem duża firma. 

Wynika to z tego, że specjalna oferta dla MSP 
oznacza (a raczej tak być powinno), że produkt 
jest łatwiejszy w obsłudze, ma prostsze zasady 
i procedury, nakłada mniej obowiązków 
na przedsiębiorcę, ale za to ma wyższą cenę, 
gorsze (ale może zupełnie wystarczające) warunki 
ochrony, uboższy zakres usług dodatkowych. 

Powinieneś więc uświadomić sobie, co jest 
dla Ciebie ważniejsze. 

Skąd wiadomo,  
że ubezpieczenie 

przeznaczone jest  
dla Twojej firmy? 
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Wybór 
ubezpieczenia 

masz kontrahentów w kraju czy również za 
granicą?
chcesz ubezpieczyć należności tylko od jednego 
- dwóch wybranych kontrahentów czy od 
wszystkich?
masz dużo klientów z niskimi saldami czy tylko 
kilku dużych odbiorców?
potrzebujesz szczegółowej 
weryfikacji partnerów biznesowych przez 
ubezpieczyciela, czy zależy Ci na szybkiej 
automatycznej ocenie?
potrzebujesz polisy tylko jako zabezpieczenia 
finansowania przez bank lub faktora czy zależy 
Ci jednak przede wszystkim na ochronie 
należności?
potrzebujesz pomocy w windykacji 
należności czy sam chcesz się tym zajmować?
najważniejszy jest dla Ciebie koszt 
ubezpieczenia czy zakres i poziom usług? 
czy masz w firmie osobę, która zajmie 
się obsługą umowy ubezpieczenia czy raczej im 
mniej z tym będzie zachodu tym lepiej?
istotna jest dla Ciebie obsługa polisy on-line, czy 
nie ma to znaczenia?

Najpierw musisz zastanowić się jakie należności 
chcesz ubezpieczyć i czego oczekujesz 
od ubezpieczyciela: 



3.1
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Kontrahenci 3.1.1. Jeden kontrahent czy cały obrót? 

Wszystkie firmy ubezpieczeniowe dążą do objęcia 
ochroną całego obrotu realizowanego przez firmę. 
I nie chodzi tu tylko o to, że od większej kwoty
jest wyższa składka. Chodzi przede wszystkim 
o rozproszenie / dywersyfikację ryzyka, 
czyli z punktu widzenia ubezpieczyciela 
zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania 
szkody i wypłaty odszkodowania. 

Tobie zapewne zależy na objęciu ochroną tylko 
tych odbiorców, których ryzyko sam oceniasz 
jako wyższe - czyli tych mniej wiarygodnych, 
z którymi już miałeś kłopoty lub słyszałeś, 
że nie płacą w terminie oraz całkiem nowych 
kontrahentów, o których nic nie wiesz.   
Jest to tzw. negatywna selekcja ryzyka, 
na którą zgadzają się tylko nieliczne firmy 
ubezpieczeniowe. 

Musisz mieć jednak świadomość, że każde 
ograniczenie grupy kontrahentów w umowie 
ubezpieczenia powoduje wyższy koszt 
(oczywiście w stosunku do wartości 
ubezpieczonych należności). 

W większości umów ubezpieczenia możliwe 
jest natomiast, bez większych konsekwencji 
finansowych, wyłączenie części należności 
w przypadku, gdy takie wyłączenie nie ma wpływu 
na poziom ryzyka. Czyli np. wyłączenie należności 
od sieci handlowych lub należności drobnych 
poniżej np. 5 tys zł, lub należności 
od kontrahentów z wybranego kraju, 
lub należności za wybraną grupę towarową. 
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3.1.2. Kilku czy kilkudziesięciu 
           kontrahentów? 

Zasadniczo umowa ubezpieczenia opiera się 
na ocenie ryzyka kontrahentów przez 
ubezpieczyciela, jednak w sytuacji, 
gdy masz bardzo dużo odbiorców, uciążliwe 
(koszto-, czaso- i pracochłonne) byłoby zgłaszanie 
kontrahentów i ich ocena. W takiej sytuacji 
ubezpieczyciel może zapewniać ochronę 
dla należności kontrahentów, których ocenisz 
samodzielnie w oparciu o parametry określone 
w umowie. Jest to tzw. kontrola klienta przez 
ubezpieczającego lub kontrahent nienazwany 
lub ocena własna. 
Nazwy są różne, ale zasada jest zbliżona. 
Warunki,  jakie stawia ubezpieczyciel dotyczą 
działalności kontrahenta i Twojej z nim współpracy. 

Jeśli chcesz ubezpieczyć należności 
od kilkudziesięciu - kilkuset kontrahentów, 
a ich salda są niskie (25.000 - 50.000 zł) 
to w umowie powinny być odpowiednie zapisy 
umożliwiające Ci ich ochronę na podstawie 
własnej oceny. Jeśli masz stałych odbiorców 
i ich liczba nie jest duża (kilku, kilkunastu, 
maksymalnie kilkudziesięciu) to lepiej, 
jeśli oceni ich ubezpieczyciel. 



© Copyright Ewa Krzemińska Wszystkie prawa zastrzeżone

11

3.1.3. Kontrahenci krajowi 
           czy zagraniczni? 

Większość oferowanych polis obejmuje zarówno 
należności krajowe, jak i zagraniczne. Jest jednak 
możliwe wyłączenie należności krajowych 
lub zagranicznych lub (jak pisałam wyżej)
z wybranych krajów. Ma to wpływ na koszt 
ubezpieczenia o tyle, o ile ryzyko ulega zmianie - 
np. ryzyko krajowe jest wyższe niż w Europie. 
Więc jeśli wyłączysz należności zagraniczne 
to koszt ubezpieczenia może być odrobinę wyższy 
niż gdyby ochroną były objęte tylko należności
zagraniczne z UE. 

Jeśli przy zawarciu umowy ubezpieczenia 
zdecydowałeś się na objęcie ochroną tylko części 
należności, w trakcie jej trwania najczęściej 
masz prawo to zmienić i rozszerzyć zakres ochrony. 

Wybierając ubezpieczenie warto sprawdzić 
czy ubezpieczyciel chroni należności 
z interesujących Cię krajów. 
Niektóre z towarzystw ograniczają swoją 
działalność do krajów europejskich lub krajów 
wysokorozwiniętych, wyłączając kraje bardziej 
ryzykowne. 

Jeśli masz kontrahentów z państw, gdzie występuje 
ryzyko polityczne - np. z Rosji, Ukrainy, Białorusi, 
sprawdź, czy ubezpieczyciel chroni należności 
z tych krajów. Może się zdarzyć, że nie znajdziesz 
odpowiedniej oferty wśród ubezpieczycieli 
tzw. komercyjnych. Wtedy zwróć się do KUKE, 
która oferuje ubezpieczenia ze wsparciem 
skarbu państwa. 



3.2Obowiązki 
przedsiębiorcy 
i obsługa polisy 

Mimo, że większość ubezpieczycieli dąży 
do zmniejszenia ilości obowiązków, które musi 
wypełniać klient, to jednak nie da się ich całkowicie 
wyeliminować. Jedne z nich dotyczą bezpośrednio 
transakcji sprzedaży, które są objęte ochroną 
np. konieczność gromadzenia przez klienta 
dokumentacji - faktur, zamówień, dokumentów 
dostawy, korespondencji z kontrahentem. 
Inne związane są z samą umową ubezpieczenia - 
płacenie składki, zgłaszanie obrotów 
zrealizowanych z kontrahentem, informowanie 
o zwiększeniu się ryzyka, czy nieotrzymaniu 
płatności. 

Często niewykonanie tych obowiązków powoduje 
zagrożenie odmową wypłaty odszkodowania 
przez ubezpieczyciela. Musisz więc mieć 
świadomość, że ma to zasadnicze znaczenie dla 
Twojej firmy i w ogóle sensowności ubezpieczenia. 
Pamiętaj, że samo zawarcie umowy i zapłacenie 
składki nie gwarantuje Ci wypłaty odszkodowania. 
Musisz tak zorganizować obsługę polisy w swojej 
firmie, żeby nie dopuścić do zaniedbań 
i ich przykrych konsekwencji. 

12
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Dlatego wybierając ubezpieczenie, po pierwsze 
powinieneś  wiedzieć dokładnie, jakie są Twoje 
obowiązki i terminy ich wykonania, a po drugie, 
jeśli obawiasz się nadmiaru obowiązków, 
powinieneś wybierać taką polisę, która ich nakłada 
jak najmniej np. nie wymaga comiesięcznych 
zgłoszeń zrealizowanych obrotów.  
Ubezpieczyciele powinni rzetelnie informować 
Cię o Twoich obowiązkach, ale przede wszystkim 
muszą być one spisane w umowie ubezpieczenia - 
w OWU i w warunkach szczegółowych.  

Obsługę polisy ułatwiają udostępniane 
przez ubezpieczycieli systemy informatyczne. 
Korzystając z nich możesz sprawdzić warunki 
ochrony, wnioskować o dołączenie nowych 
kontrahentów do umowy, zgłaszać obroty, 
przekazywać informacje o zwiększeniu ryzyka czy
zlecać windykację należności. 

Jeśli coś nie jest dla Ciebie jasne, pytaj 
ubezpieczyciela. Możesz uzyskać wszelkie 
niezbędne informacje korzystając z internetu, 
infolinii czy też kontaktując się bezpośrednio 
ze swoim opiekunem. Ja również jestem do Twojej 
dyspozycji i chętnie pomogę. 
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3.3Koszt 
ubezpieczenia

3.3.1. Składka ubezpieczeniowa 

 kwotowo zgodnie z cennikiem i uzależniona 
od wysokości limitu kredytowego lub sumy 
ubezpieczenia, 
obliczana jako iloczyn ustalonej stawki i obrotu
zgłaszanego co miesiąc  do ubezpieczenia, 
wyliczana na początku umowy i rozliczana po 
każdym roku w oparciu o zgłoszone obroty, 
obliczana w oparciu o obroty zrealizowane w 
poprzednim roku i płatna w ratach przez cały 
kolejny rok. 

Składka za ubezpieczenie może być ustalana 
w różny sposób, np. 

wysokość obrotów ubezpieczonych,  
ilość limitów kredytowych,  
wysokość limitów kredytowych,  
kraje kontrahentów,  
branża i towar sprzedaży,  
wysokość najwyższych limitów,  
udział własny w szkodzie. 

Metody wyliczenia składki są różne i muszą być 
określone w umowie ubezpieczenia. 
Muszą być też określone elementy, 
które są podstawą do wyliczenia składki. 

Są nimi zazwyczaj: 
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Najczęściej w umowie ubezpieczenia, 
przy jej zawarciu, ustalana jest procentowa stawka 
ubezpieczeniowa, która po przemnożeniu 
przez deklarowany do ubezpieczenia obrót 
(zaniżony do np 70 - 80%) daje składkę minimalną 
płatną jednorazowo lub w ratach miesięcznych 
czy kwartalnych. W trakcie trwania umowy 
wyliczana jest rzeczywista składka jako iloczyn 
stawki i zgłaszanego sukcesywnie obrotu. 
Po zakończeniu okresu rozliczeniowego - zazwyczaj 
rocznego - składka wyliczona przyrównywana jest 
do składki minimalnej zapłaconej i, jeśli jest wyższa, 
to będziesz musiał dopłacić. 

Taki sposób liczenia powoduje, że dość dokładnie 
należy oszacować na początku umowy obrót 
jaki ma być objęty ochroną. Jeżeli go zawyżysz 
to być może wynegocjujesz niższą stawkę, 
ale może się okazać, że zapłacona składka 
minimalna będzie wyższa niż wyliczona 
na koniec roku. A niestety składka minimalna 
nie podlega zwrotowi. Jeśli natomiast zaniżysz 
obrót to po roku będziesz musiał jednorazowo 
dopłacić sporą kwotę. Może korzystniej i łatwiej 
byłoby zdecydować się na polisę, w której składka 
jest znana z góry i wskazana w oparciu o jasne 
i jednoznaczne parametry. 

Na rzeczywistą wysokość składki mają wpływ 
ewentualne bonifikaty, które możesz uzyskać, 
jeśli nie było żadnych szkód w danym okresie. 
Zapytaj ubezpieczyciela, czy taką bonifikatę 
może Ci zaoferować i dopilnuj, żeby była wskazana 
w umowie.   

Sposób wyliczania bonifikaty jest też bardzo 
różny, ale jest to klauzula dość chętnie udzielana 
przez ubezpieczycieli, bo działa tylko w sytuacji, 
kiedy nie są wypłacane odszkodowania. 
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3.3.3. Opłaty za windykację należności 
            i inne opłaty 

Czasem pobierane są również opłaty za wszczęcie 
postępowania windykacyjnego czy 
za zwindykowane należności. I one też mogą 
wynikać z odrębnych obowiązkowych umów
z firmą windykacyjną. Mogą się również pojawić 
opłaty manipulacyjne za złożenie wniosku 
czy sporządzenie aneksu do umowy ubezpieczenia. 

Wybierając ofertę nie można kierować się 
wyłącznie stawką ubezpieczeniową, ale trzeba 
mieć na uwadze wszystkie koszty obciążające 
umowę.  

3.3.2. Opłaty za ocenę 
            i monitorowanie ryzyka 

Zwróć uwagę z jakimi dodatkowymi opłatami 
wiąże się zawarcie umowy ubezpieczenia. 
Ubezpieczyciel dokonuje oceny ryzyka, 
przez cały czas trwania umowy monitoruje 
ryzyko - to jest usługa, której kosztem 
najprawdopodobniej obciąży Twoją firmę. 
Sprawdź czy taki koszt wynika z umowy 
ubezpieczenia czy może z odrębnej umowy 
z  wywiadownią handlową, z którą masz 
obowiązek taką umowę zawrzeć. 

Opłata najczęściej jest pobierana przy ocenie 
ryzyka. Zwróć uwagę, czy opłata jest pobierana 
również kiedy ocena jest negatywna - powinna 
być wtedy przynajmniej niższa, bo nie obejmuje 
już monitorowania w ciągu roku. 

W ubezpieczeniach, gdzie składka wynika 
z cennika najprawdopodobniej mieści 
już ona w sobie opłatę  za ocenę i nadzorowanie 
ryzyka. 



W ubezpieczeniach należności obowiązkowym 
elementem jest tzw. udział własny 
ubezpieczającego w szkodzie. 
Wynosi on od 5 do 20%. Oznacza to, że jeśli nie 
otrzymałeś płatności za fakturę opiewającą 
na 100 to odszkodowanie otrzymasz w wysokości 
90 (przy 10% udziale własnym). 

Udział własny często jest elementem, którego 
wysokość można negocjować z ubezpieczycielem. 

3.4Wysokość 
odszkodowania

3.4.1. Udział własny 

To trudne słowo oznacza wartość szkody, poniżej 
której ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. 
Czyli jeśli szkoda jest mniejsza niż kwota franszyzy 
to ubezpieczyciel uznaje, że jej nie ma wcale. 

Do podobnych rozwiązań ograniczających wartość 
wypłacanego odszkodowania należą np. szkoda 
bagatelna, strata minimalna, próg zgłaszania 
przeterminowanych należności. 

Zazwyczaj nieuwzględniana wartość jest dość niska. 
Jednak istotne w tych wszystkich rozwiązaniach 
jest zdefiniowanie pojedynczej należności, szkody, 
straty. Jeśli ta kwota będzie odliczana od każdej 
faktury danego kontrahenta to może się uzbierać 
spora jej wartość, za którą nie otrzymasz 
odszkodowania. Ważne więc jest, żeby ta wartość 
odnosiła się do wszystkich należności czy 
zgłoszonych szkód danego kontrahenta. 

3.4.2. Franszyza integralna 
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Zazwyczaj w umowach ubezpieczenia występuje 
ograniczenie wartości odszkodowań jakie mogą 
być wypłacone za dany okres rozliczeniowy 
np. do trzydziestokrotności zapłaconych składek. 
Nie jest to jednak bardzo istotny parametr, 
gdyż działa on wtedy, gdy odszkodowanie miałoby 
przewyższyć składkę 30 razy. A trzeba pamiętać, 
że dla ubezpieczyciela sygnałem alarmowym 
i powodem do wypowiedzenia warunków umowy 
może być wypłacenie odszkodowań w kwocie 
zbliżającej się tylko do wysokości zapłaconej 
składki.  

3.4.3. Maksymalna kwota 
           wypłaconych odszkodowań 

Limit kredytowy jest to maksymalne saldo należności 
jakie może powstać we współpracy miedzy Twoją 
firmą a kontrahentem. Ubezpieczyciel ustala limit 
kredytowy na Twój wniosek i wychodząc 
z oczekiwanego przez Ciebie poziomu 
przewidywanych wysyłek i salda należności, 
ale wydaje decyzję w oparciu o ocenę sytuacji 
finansowej kontrahenta oraz bierze 
odpowiedzialność za należności do wysokości 
ustalonego limitu. 

Z Twojego punktu widzenia jest istotne, żeby ocena 
ryzyka była przeprowadzana szybko i sprawnie, 
a limity nie ograniczały możliwości sprzedaży. 
Najlepiej więc, jeśli informację o możliwych limitach 
kredytowych otrzymasz przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia. Jeśli nie, to w umowie powinno 
być zastrzeżone prawo do odstąpienia od umowy, 
jeśli poziom ustalonych limitów kredytowych 
nie przekroczy np. 60% oczekiwanej przez Ciebie 
wartości. 

3.5Limity 
kredytowe



19

© Copyright Ewa Krzemińska Wszystkie prawa zastrzeżone

Umowa ubezpieczenia obejmuje ochroną zazwyczaj 
należności powstałe w trakcie jej trwania. Czyli jeśli 
ostatniego dnia ważności umowy wysłałeś towar 
to należność wynikająca z faktury za ten towar jest 
objęta ochroną, mimo że termin płatności przypada 
już wtedy kiedy umowy nie ma, a szkoda powstaje 
nawet po 9 miesiącach od daty zakończenia
umowy. 

Ale są również umowy, które obejmują ochroną 
szkody powstałe w czasie jej trwania. Oznacza to, 
że za towar wysłany w połowie trwania umowy 
ubezpieczenia możesz nie otrzymać 
odszkodowania, jeśli data szkody wypadnie poza 
ważnością umowy. To nie jest korzystne 
rozwiązanie dla Ciebie. 

Uważaj również na specjalne oferty typu 
“3 miesiące gratis”. Nie zawsze jest to szczególnie 
wyjątkowa okazja, a często wprost typowe 
rozwiązanie.  

3.6Okres 
ubezpieczenia

Niektórzy ubezpieczyciele udostępniają swoim 
klientom bazę danych kontrahentów, gdzie są już 
ustalone dopuszczalne limity kredytowe. 
To znakomicie usprawnia współpracę 
z ubezpieczycielem i zwiększa konkurencyjność 
sprzedaży nowym kontrahentom. 
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Ubezpieczenie zazwyczaj obejmuje ryzyko handlowe 
czyli upadłość kontrahenta i znaczne opóźnienie 
w płatnościach. Istotne jest, żeby upadłość 
czy prawne stwierdzenie niewypłacalności 
obejmowało zarówno upadłość likwidacyjną 
jak i upadłość z możliwością zawarcia układu. 

Często też ochroną objęte jest ryzyko polityczne, 
czyli zdarzenia dotyczące kraju kontrahenta. 
Jeśli nie jest to kraj, gdzie to ryzyko polityczne 
jest duże to brak ochrony od ryzyka politycznego 
nie ma większego znaczenia.  

3.7Zdarzenia 
wywołujące

szkodę 

4 Ubezpieczenie należności jest instrumentem 
skutecznym, ale dość skomplikowanym. 
Decydując się na nie, musisz zdawać sobie sprawę 
przede wszystkim ze swoich potrzeb i oczekiwań 
wobec ubezpieczyciela. Z drugiej strony powinieneś 
mieć świadomość, że warunki ubezpieczenia 
oferowane przez różnych ubezpieczycieli 
są zasadniczo zbliżone i nawet jeśli jeden parametr 
wydaje się być wyjątkowo korzystny, musisz wziąć 
pod uwagę wszystkie pozostałe warunki. 

Pamiętaj też, że obsługa umowy ubezpieczenia 
wymaga skrupulatności i terminowości, 
bo zaniedbania mogą spowodować odmowę wypłaty 
odszkodowania. Jeśli nie jesteś w stanie 
lub nie chcesz poświęcać czasu na obsługę 
to wybierz najprostszy rodzaj ubezpieczenia, 
gdzie tych obowiązków jest minimalna ilość.  

Podsumowanie



należności handlowe 
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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. 

Niniejszy przewodnik przygotowałam w oparciu 
o moją najlepszą wiedzę.  W razie wątpliwości 
rekomenduję zwrócenie się z zapytaniem 
bezpośrednio do ubezpieczycieli.  
Nie ponoszę odpowiedzialności za decyzje 
podejmowane przez Ciebie na podstawie 
niniejszego opracowania.




