
KUKE – Twój partner  

w bezpiecznym eksporcie 

Zamość, 21 marca 2018r. 



 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 
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Kim jesteśmy? 

 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 

 



Wspieramy eksporterów na wszystkich kontynentach 
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Jakie rozwiązania oferujemy eksporterom? 

KUKE – partner w bezpiecznym eksporcie 

Ubezpieczenia średnio-  
i długoterminowe 

 

Faktoring 
 

Gwarancje 
 

Ubezpieczenie należności 
handlowych 

 
 

Ubezpieczenie inwestycji 
bezpośrednich za granicą 

 
 



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. 
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Ubezpieczenie należności handlowych 

Eksport dóbr szybko zbywalnych 

 

 

 

 Ubezpieczenie transakcji  

z odroczonym terminem 

płatności  

nie przekraczającym  

okresu 2 lat 
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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.  
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Ubezpieczenia średnio- i długoterminowe 

Eksport towarów i usług o charakterze inwestycyjnym 

 

 

 

 Kredyt dla nabywcy 

 Kredyt dostawcy 
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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.  
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Gwarancje 

Udział w przetargach i realizacja kontraktów eksportowych 

 

 Gwarancja zapłaty wadium 

 Gwarancja zwrotu zaliczki 

 Gwarancja należytego 
wykonania kontraktu 

 Gwarancja usunięcia wad  
i usterek 
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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. 
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Faktoring 

Poprawa płynności finansowej 

 

 

 

 Faktoring pełny  
(bez regresu) 

 Faktoring niepełny  
(z regresem) 

 

 

 



Ubezpieczenie chroni nakłady wniesione przez polskiego inwestora 

przed stratami wywołanymi zdarzeniami  

o charakterze ryzyka politycznego w kraju inwestycji. 
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Ubezpieczenie inwestycji za granicą 

KUKE – partner w bezpiecznym eksporcie 



Dziękuję 
za uwagę 

Waldemar Kaczyński  

Manager Regionu 
 
waldemar.kaczynski@kuke.com.pl 

Infolinia: 801 805 853 

kontakt@kuke.com.pl 

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. 

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa 

www.kuke.com.pl 


