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Grudzień 2020 r.

KUKE
- znajdujemy możliwości
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Kim jesteśmy?
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Kim jesteśmy?

 Od 29 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

 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 200 specjalistów, posiadamy 
biura w Warszawie i pięciu miastach na terenie Polski
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29 lat aktywności

>468 mld PLN ubezpieczonego obrotu

6 kontynentów

>17 700 wystawionych polis i gwarancji

200 zagranicznych rynków

KUKE w liczbach
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KUKE: 2 w 1

TU ECA

Towarzystwo 
Ubezpieczeń

100% polski kapitał

Export Credit Agency

Rating odpowiada
ratingowi Polski: 
Moody’s: A2
S&P: A -
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Grupa PFR
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118
zagranicznych rynków objętych ochroną w 2019 r.

Wspieramy polskich 
eksporterów na 
całym świecie
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Wybrane projekty eksportowe 
ubezpieczone w latach 2018 – 2019

modernizacja
elektrowni

Turcja

534
mln PLN

budowa 2 centrów 
handlowych

Ukraina

256
mln PLN

dostawa 
wagonów metra

Z.E.A.

803
mln PLN

dostawy urządzeń
dla sektora rolniczego

Ukraina (kilka lokalizacji)

319
mln PLN

statki

Norwegia

333
mln PLN

120
mln PLN

dostawa
pociągów

regionalnych

Norwegia
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Wybrane projekty - wsparcia eksportu 
zielonych technologii

Kontrakt 113 mln PLN

Kraj UKRAINA

Budowa nowej elektrowni wiatrowej (200 MW)

Polski eksporter jako podwykonawca – produkcja 
podstaw wiatraków

Wsparcie KUKE – ubezpieczenie kredytu dla nabywcy, 
jako reasekuracja we współpracy z duńską (EKF) i 

niemiecką (EH) agencjami kredytów eksportowych
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Wybrane projekty - wsparcia eksportu 
zielonych technologii cd

Kontrakt 12 mln EUR

Kraj UKRAINA

Budowa farmy fotowoltaicznej (14 MW)

Polski eksporter jako generalny wykonawca

Wsparcie KUKE – ubezpieczenie kredytu dla nabywcy 
udzielonego przez polski bank dla ukraińskiego importera
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Wybrane projekty - wsparcia eksportu 
zielonych technologii cd

Kontrakt 100 mln EUR

Kraj NORWEGIA

Budowa statków zasilanych m.in. gazem LNG

Polska stocznia jako generalny wykonawca

Wsparcie KUKE – ubezpieczenie kredytu dla nabywcy 
udzielonego przez bank norweskiemu armatorowi
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Produkty KUKE
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Produkty KUKE

Gwarancje kontraktowe
i regwarancje

 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 (wyjątek: GAP EX i GAP EX+)
 Polisa obrotowa i indywidualna

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

 dla firm prowadzących działalność potencjalnie szkodliwą 
dla środowiska

 Faktoring bez regresu
 Faktoring z regresem
 Faktoring odwrotny

Ubezpieczenie krótkoterminowych należności 
handlowych

Ubezpieczenia średnio i długoterminowe 
(MLT)

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

Gwarancje środowiskowe

Produkty komercyjne
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Ubezpieczenia średnio- i długoterminowe (MLT)
Eksport towarów i usług o charakterze inwestycyjnym

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 – w przypadku projektów budowlanych 
realizowanych w formule „project finance” nawet do 14 lat, 
pierwsza spłata maksymalnie 6 m-cy od zakończenia realizacji 
kontraktu)

 ubezpieczenie dóbr i usług inwestycyjnych
 zaliczka min. 15% wartości eksportu
 ubezpieczenie kosztów lokalnych do 30% wartości eksportu
 ochrona od ryzyka politycznego i handlowego
 blisko 200 krajów świata
 możliwość ubezpieczenia ryzyka produkcji
 możliwość ubezpieczenia zagranicznych podmiotów zależnych

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



15

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 zwiększenie obrotu i zysków firmy

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)

MLT | 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 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 krajowości
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MLT | Kredyt dla nabywcy – schemat transakcji

Eksporter Dłużnik / Importer

Bank Importera
Bank finansujący

(polski lub zagraniczny)

kontrakt eksportowy (1)

spłata kredytu (8*)

dostawy i usługi (realizacja kontraktu) (5)

u
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*

umowa kredytowa (2*)

sp
ła
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u

 *

zaliczka (4)

* Alternatywna struktura (typu bank to bank) z bankiem importera występującym jako kredytobiorca
* * Umowa fakultatywna

umowa DOKE (3*)

BGK
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Zalety dla Eksportera

 umożliwia zaoferowanie atrakcyjnych warunków finansowych (odroczenie 
płatności) kontrahentom

 umożliwia ubezpieczenie kontraktów realizowanych przez zagranicznych 
przedsiębiorców zależnych eksportera

 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

odszkodowanie jest płatne w walucie kontraktu (brak ryzyka walutowego)

odszkodowanie jest gwarantowane przez Skarb Państwa

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

MLT | Kredyt dostawcy
Ubezpieczenie spłaty należności w ramach średnio- i długoterminowego kontraktu eksportowego realizowanego 
przez polskiego eksportera lub jego przedsiębiorcę zależnego 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
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MLT | Kredyt dostawcy– schemat transakcji

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)

odszkodowanie*

* w przypadku wykupu przez instytucję finansową ubezpieczonych przez KUKE należności

trójstronne porozumienie*

spłata należności (5)

Importer
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Co jest przedmiotem gwarancji?

Zabezpieczenie roszczenia Skarbu Państwa 
reprezentowanego przez właściwe organy 
administracji publicznej w związku ze 
spowodowaniem przez przedsiębiorstwo 
negatywnych skutków w środowisku.

Dla kogo?

• firmy pozyskujące surowce wtórne,

• zajmujące się transgranicznym 
przemieszczaniem odpadów,

• zakłady gospodarki komunalnej,

• hodowle drobiu i ubojnie,

• elektrownie,

• zakłady chemiczne

Okres gwarancji

• 3 lata z możliwością odnowienia (w 
zależności od oceny ryzyka firmy)

Jakie są rodzaje gwarancji?

1) roszczenia z tyt. wystąpienia negatywnych 
skutków oraz szkód w środowisku - art. 187 
Ustawy Prawo Ochrony Środowiska

2) zapłata kosztów transportu, odzysku lub 
unieszkodliwienia, kosztów składowania -
art. 20 Ustawy o międzynarodowym 
przemieszczaniu odpadów i art. 6 
rozporządzenia 1013/2009 PE i Rady w 
sprawie przemieszczania odpadów

3) roszczenia z tyt. pokrycia kosztów 
wykonania zastępczego i) usunięcia 
odpadów z miejsca nieprzeznaczonego i) 
usunięcia odpadów i ich zagospodarowania 
łącznie z odpadami stanowiącymi 
pozostałości akcji gaśniczej lub usunięcia 
negatywnych skutków lub szkód w 
środowisku - art. 48a Ustawy o odpadach

4) w związku z prowadzeniem składowiska 
odpadów - art. 125 Ustawy o odpadach

Gwarancje środowiskowe
Dla firm prowadzących działalność potencjalnie szkodliwą dla 
środowiska
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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

Ekspert
Biuro Ubezpieczeń Instytucjonalnych i Gwarancji 

t. +48 603 230 854
e. maciej.kwiatkowski@kuke.com.pl

Maciej Kwiatkowski
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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.

Dziękujemy
i zapraszamy do współpracy


