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Ochrona należności w obrocie krajowym i zagranicznym 

 – zarządzanie ryzykiem kredytowym 

19 czerwca 2009 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym 
przez Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu 
dzisiejszym zapraszamy do dyskusji na temat: ochrona należności w obrocie krajowym i zagranicznym 
– zarządzanie ryzykiem kredytowym. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan TOMASZ 
WOJNARSKI. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Pan TOMASZ WOJNARSKI jest Dyrektorem ds. Sprzedaży 
Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna. 
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obrotu towarowego z zagranicą, obsługi 
podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych w realizowanych projektach inwestycyjnych w 
Polsce i za granicą. 
 
[Główny]: janusz wszedł o godz. 10:00 am 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: W latach 1991 – 1995 realizował karierę zawodową jako 
pracownik Urzędu Celnego, a następnie w spółce konsultingowej Ernst & Young (tzw. Wielka 
Czwórka) jako doradca ds. celnych. Uczestniczył w pracach Grupy Celnej E&Y w zakresie 
realizowanych przedsięwzięć mających na celu optymalizację i właściwe zarządzanie strukturą 
inwestycyjną w Polsce. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Od kilkunastu lat zajmuje się obsługą podmiotów 
gospodarczych w ramach realizowanej przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych  misji 
wsparcia polskich przedsiębiorców na rynkach  krajowym i zagranicznym w zakresie ochrony 
należności. Wielokrotnie prowadził szkolenia oraz seminaria dotyczące skutecznych metod 
zarządzania ryzykiem kredytowym, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka i jego plasowania w 
strukturze finansowej. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Informacje na temat doświadczenia Pana TOMASZA 
WOJNARSKIEGO znajdą Państwo na naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe 
Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Na początku naszego czatu bardzo proszę wyjaśnić w jaki 
sposób można sprawdzić standing finansowy kontrahentów, zarówno zagranicznych, jak i krajowych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje 
znak ">" 
 
[Główny]: miki wszedł o godz. 10:04 am 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 10:04 am: Witam serdecznie Państwa, sprawdzenia standingu 
finansowego kontrahentów dokonujemy na podstawie wniosku o ubezpieczenia oraz danych 
finansowych kontrahenta (w zależności od profilu jego działalności). W przypadku Korporacji 
metodologia jest ściśle określona : własna baza danych - kilka milionów danych teleadresowych, 
współpraca z wywiadowniami, dane we wniosku, czyli własne doświadczenia (jeżeli takie 
Wnioskodawca posiada)">" 
 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:05 am: Bardzo dziękuję. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. 
 
[39,5] 10:06 am: Czy istnieje jakaś lista krajów nazwijmy to „podwyższonego ryzyka” dla których nie 
udziela się zabezpieczeń (ubezpieczeń) ? 
 
[grander] 10:07 am: Kto może korzystać z europolisy? 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 10:08 am: Tak, w zależności od skali ryzyka kraju są tzw. wyłączenia z 
ochrony ubezpieczeniowej. Np. w chwili obecnej ''zawieszone'' są ubezpieczenia w kierunku Albania, 
Bośnia, Korea Płn.">" 
 
[miki] 10:09 am: A czy są produkty, towary o zwiększonym ryzyku i tym samym wyższych stawkach 
ubezpieczenia? 
 
[grander] 10:10 am: i jakie korzyści dla firmy płyną z posiadania europolisy? 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 10:10 am: Europolisa jest adresowana do podmiotów gospodarczych z 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw, tzn. eksporterów, których obrót za ostanie 12 miesięcy nie 
przekroczył 1 mln eur, firm w obrocie krajowym poniżej 5 mln zł za ostatnie 12 miesięcy">" 



 

strona 3 z 10 

 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 10:12 am: Generalnie, istnieje klasyfikacja oceny ryzyka dla 
poszczególnych branż. Np. branża budowlana, okołobudowlane są oceniane ''na wejściu'' z 
podwyższonym ryzykiem. Również ostatnio branża motoryzacyjna, meblarska">" 
 
[39,5] 10:14 am: Rozumiem iż Albania, Bosnia i Hercegowina oraz Korea Płn. są jak Pan to nazwał 
"zawieszone". Proszę może jeszcze o informacje o krajach nie zawieszonych ale tych o wysokim 
ryzyku dla których udziela się zabezpieczeń ? 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 10:16 am: Przede wszystkim każdy produkt w formułę ubezpieczenia 
należności daje możliwość działań prewencyjnych przed utratą należności (ocena przez 
ubezpieczyciela standingu finansowego kontrahentów - ich wiarygodności), na etapie szkody - 
windykację i ostatecznie wypłatę odszkodowania. Mając takie produkt w zakresie zarządzania 
ryzykiem możemy zwiększyć swoja ''mobilność'' - zwiększyć obrót i dokonać transferu 
podejmowanego we własnym zakresie ryzyka na ubezpieczyciela">" 
 
[miki] 10:17 am: No właśnie, czy np. rynki wschodnie są bardziej zagrożone ryzykiem niż rynki starej 
unii, czy to raczej indywidualne podejście do kontrahenta z który chcę handlować? 
 
[Główny]: Camilla3 wszedł o godz. 10:18 am 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 10:18 am: Korporacja ubezpiecza należności do kontrahentów z ponad 
160 krajów świata. Pragnę wskazać, iż realizujemy również ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb 
Państwa - np. w kierunku Rosji, Ukrainy, Białorusi. Są to tzw. ryzyka nierynkowe, tzn. ochraniamy 
należności od zdarzeń handlowych i politycznych">" 
 
[GQ] 10:18 am: . 
Czy ubezpieczenia eksportowe realizowane przez KUKE mają gwarancję Skarbu Państwa ? Jeśli tak to 
jak to wygląda, i co to oznacza dla przedsiębiorcy w praktyce ? 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 10:22 am: W ramach ubezpieczenia należności istnieje rozgraniczanie na 
kraje o typowych ryzykach handlowych (większość krajów świata) oraz na kraje o ryzyku 
nierynkowym (dominujące ryzyko polityczne). Taki podział dla krajów z tym ryzykiem (umownie 
politycznym) jest enumeratywnie wskazany na stronach Korporacji. Czyli, możemy sprawdzić, czy 
kontrahent z którym zamierzamy rozpocząć współpracę lub już ubezpieczyć należność, plasuje się w 
ryzyku handlowym lub nierynkowym">" 
 
[Główny]: ibuki wszedł o godz. 10:25 am 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 10:26 am: KUKE S. A. posiada ustawowe upoważnienie do ubezpieczania 
należności w imieniu Skarbu Państwa. Ubezpieczenia, gwarantowane przez Skarb Państwa  i dalej, 
wypłata odszkodowania w przypadku zaistnienia szkody, jest realizowana ze środków publicznych. 
Tym samym, zobowiązanym do wypłaty odszkodowania pozostaje Skarb Państwa (funkcja 
gwaranta)">" 
 
[GQ] 10:27 am: Czy ubezpieczenie kredytu eksportowego – objętego gwarancją Skarbu Państwa (czyli 
w jakiś sposób preferencyjnego) są pomocą publiczną ? Jeśli tak czy po zrealizowaniu polisy czy 
wystawiają Państwo stosowne zaświadczenie o pomocy publicznej ? 
 
[Główny]: Camilla3 wyszedł o godz. 10:28 am 
 
[Główny]: Camilla3 wszedł o godz. 10:28 am 
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[Opole] 10:29 am: Witam. Mam pytanie - Czy można wykupić polisę obejmującą ubezpieczenie 
kosztów związanych z poszukiwaniem zagranicznych rynków zbytu ? Jak to wygląda ? 
 
[miki] 10:31 am: Witam, jak często  bywają nierzetelni klienci w starej unii? 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 10:34 am: Ubezpieczenia realizowane w ramach gwarancji Skarbu 
Państwa realizowane są w dwóch obszarach: ubezpieczeniach należności krótkoterminowych (tzn. z 
płatnością odroczoną do 2 lat) lub ubezpieczeniach średni- lub długoterminowych. W przypadku 
ubezpieczeń krótkoterminowych (najczęściej stosowanej) jest wystawiana po dokonanej ocenie 
ryzyka polisa. Nie wystawiane są zaświadczenia o tym, że jest to pomoc publiczna. Inna procedura 
obowiązuję w przypadku pozostałych ubezpieczeń. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:35 am: Podaję aktualną listę pytań: 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 10:35 am: Istotą jest wsparcie polskich przedsiębiorstw na rynkach z 
podwyższonym ryzykiem. Środki na pokrycie strat z tytułu tego ryzyka są określane w budżecie">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:35 am: 1-[Opole] 10:29 am: Witam. Mam pytanie - Czy można 
wykupić polisę obejmującą ubezpieczenie kosztów związanych z poszukiwaniem zagranicznych 
rynków zbytu ? Jak to wygląda ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:35 am: 2-[miki] 10:31 am: Witam, jak często  bywają nierzetelni 
klienci w starej unii? 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 10:40 am: Wśród produktów Korporacji jest możliwość wykupienia 
ubezpieczenia kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu. Istotą przedmiotowego produktu 
jest możliwość uzyskania pokrycia 65% poniesionych kosztów w przypadku nie osiągnięcia 
zamierzonego sukcesu na nowych rynkach, możliwość otrzymania zaliczki na poczet odszkodowania. 
Ubezpieczane są rynki ponad 190 krajów. Oczywiście dokonywana jest na wstępie ocena ryzyka dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia (indywidualnie, wniosek o ubezpieczenie)">" 
 
[STAL] 10:41 am: Czy firma (MŚP) może otrzymać jakiekolwiek dopłaty do kredytów eksportowych ? 
Jak to działa ? Kto udziela takich dopłat ? Gdzie szukać informacji na ten temat ? 
 
[Główny]: eksporter wszedł o godz. 10:42 am 
 
[Główny]: urszula kuzdrowska wszedł o godz. 10:44 am 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 10:45 am: Nie można przypisać ''generalnej zasady'' w zakresie morale 
płatniczego dla kontrahentów z poszczególnych krajów. To zależy w dużej mierze od kontrahentów, z 
którymi Państwo współpracują. Bardziej zdyscyplinowanym płatnikiem może być np. kontrahent z 
obszaru ryzyka nierynkowego, niż z Unii. W statystyce, zdecydowana większość wypłacanych 
odszkodowań skoncentrowana jest wokół ryzyka handlowego. Wynika to przede wszystkim z 
globalnego zakresu wymiany handlowej.">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:46 am: Jest tylko jedno pytanie oczekujące od użytkownika [STAL]. 
Zapraszam do zadawania dalszych pytań. 
 
[janusz] 10:47 am: Na czy polega ochrona należności na wypadek kataklizmów? 
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[St.Kitts] 10:48 am: Czy w świetle Porozumienia OECD istnieje możliwość skredytowania kredytu 
kupieckiego w transakcji handlu zagranicznego ? 
 
[urszula kuzdrowska] 10:49 am: mam kontrahenta z Francji, który chce kupić towar na 30 dni, jak się 
zabezpieczyć przed brakiem płatności? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:49 am: Aktualna lista pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:50 am: 1-[STAL] 10:41 am: Czy firma (MŚP) może otrzymać 
jakiekolwiek dopłaty do kredytów eksportowych ? Jak to działa ? Kto udziela takich dopłat ? Gdzie 
szukać informacji na ten temat ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:50 am: 2-[janusz] 10:47 am: Na czy polega ochrona należności na 
wypadek kataklizmów? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:50 am: 3-[St.Kitts] 10:48 am: Czy w świetle Porozumienia OECD 
istnieje możliwość skredytowania kredytu kupieckiego w transakcji handlu zagranicznego ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:50 am: 4-[urszula kuzdrowska] 10:49 am: mam kontrahenta z 
Francji, który chce kupić towar na 30 dni, jak się zabezpieczyć przed brakiem płatności? 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 10:51 am: W obszarze wymiany handlowej funkcjonuje system dopłat do 
oprocentowania kredytów eksportowych (DOKE). Korporacja uczestniczy w przedmiotowym 
programie wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Generalnie, program oparty jest na 
realizacji kontraktu i jego finansowania w ramach działań inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. 
Więcej informacji na stronach Korporacji oraz w jednostkach BGK">" 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 10:54 am: W zakresie ubezpieczenia należności (średnio - i 
długoterminowy kredyt) możemy wyróżnić dwie opcje: kredyt dla nabywcy i kredyt dla dostawcy. 
Istota polega na możliwości finansowania realizowanej transakcji (generalnie inwestycyjnej) w 
zależności od uwarunkowań finansowych">" 
 
[urszula kuzdrowska] 10:55 am: Na jakich zasadach można ubezpieczyć kontrahentów z Rosji i 
Ukrainy? 
 
[Główny]: Gosia wszedł o godz. 10:58 am 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 11:00 am: W przypadku kontrahenta z Francji mówimy o typowym 
ryzyku handlowym (bankructwo, przewlekła zwłoka). W zależności od skali prowadzonej działalności 
możemy rozważyć ubezpieczenie w zakresie europolisy (możliwość ubezpieczenia jednego 
kontrahenta) lub w ramach polisy obrotowej (ubezpieczamy cały obrót realizowany na zasadach 
kredytu kupieckiego z kontrahentami). Oczywiście, na samym początku dokonywana jest ocena 
kontrahenta pod kątem jego wiarygodności finansowej">" 
 
[Główny]: Gosia wyszedł o godz. 11:02 am 
 
[urszula kuzdrowska] 11:03 am: le kosztuje takie ubezpieczenie? 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 11:05 am: Kontrahentów z Rosji i Ukrainy ubezpieczamy w zakresie 
ryzyka nierynkowego (ryzyko handlowe, ryzyko polityczne, siła wyższa). Procedura polega na złożeniu 
wniosku i wskazaniu danych teleadresowych kontrahentów oraz informacji o wnioskowanych 
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limitach kredytowych. Korporacja dokonuje oceny ryzyka - pod kątem wnioskowanych limitów. W 
przedmiotowym produkcie można ubezpieczyć indywidualne transakcje.">" 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:05 am: Są jeszcze dwa pytania (jeżeli nie przeoczyłam innych lub 
odpowiedzi): 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:06 am: 1-[janusz] 10:47 am: Na czy polega ochrona należności na 
wypadek kataklizmów? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:06 am: 2-[St.Kitts] 10:48 am: Czy w świetle Porozumienia OECD 
istnieje możliwość skredytowania kredytu kupieckiego w transakcji handlu zagranicznego ? 
 
[urszula kuzdrowska] 11:07 am: Jaki jest udział własny w szkodzie? 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 11:08 am: Koszt ubezpieczania w zakresie ryzyka nierynkowego jest 
uzależniony od: oceny ryzyka kraju, długości terminu kredytu kupieckiego (maksymalnie do 2 lat) oraz 
ewentualnych dodatkowych zabezpieczeń. Np. w przypadku polisy obrotowej, kontrahent z Rosji, 
kredyt kupiecki - 30 dni, stawka wynosi na dzień bieżący 0, 267% od faktycznie zrealizowanej 
sprzedaży">" 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 11:13 am: W transakcja handlu zagranicznego funkcjonuje instytucja 
kredytu dla nabywcy/odbiorcy. Wykorzystywana jest przede wszystkim w zakresie realizacji 
kontraktu śrenio - długoterminowych. W przedmiotowych transakcjach zaangażowane są instytucje 
finansujące sprzedaż/zakup dóbr inwestycyjnych. Konstelacja ta jest wykorzystywana w zakresie 
wymiany handlowej">" 
 
[Sopio] 11:14 am: Mamy niewielu stałych kontrahentów. W ciągu roku zawsze pojawiają się nowi, czy 
istnieje możliwość dołączenia ich, kiedy umowa jest już realizowana? 
 
[Główny]: ola wszedł o godz. 11:15 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:15 am: Pozostało zaledwie 45 minut. Mamy tylko dwa pytania 
oczekujące. Proszę o kolejne. 
 
[39,5] 11:16 am: . 
Jakie są możliwości ubezpieczenia transakcji w przypadku korzystania z kredytu na prefinansowanie 
kontraktu eksportowego? 
 
[Główny]: danuta kowalska wszedł o godz. 11:16 am 
 
[ola] 11:17 am: Chciałabym zapytać, realizuję właśnie sprzedaż do kontrahenta z Niemiec i Rosji; 
chciałabym się ubezpieczyć na wypadek, gdyby mi nie zapłacili za wysłany towar; jak mogę to zrobić? 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 11:17 am: Korporacja w zakresie ryzyk nierynkowych ubezpiecza również 
zdarzenia związane z siłą wyższą (np. działania wojenne, trzęsienia ziemi). Ochrona ubezpieczenia 
polega na tym, iż w przypadku zaistnienia przedmiotowych zdarzeń nie zostanie zrealizowana 
płatność ze strony kontrahenta zagranicznego, to jest wypłacane odszkodowanie">" 
 
[zbyszek] 11:17 am: W swojej ofercie Państwo podają, że zapewniają stałe monitorowanie sytuacji 
kontrahentów podczas trwania umowy. Na jakiej zasadzie będzie przebiegał monitoring? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:19 am: Dziękuję za serię pytań. Poczekajmy na odpowiedzi. 
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[danuta kowalska] 11:20 am: mam kontrahentów w Niemczech jak się ubezpieczyć? 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 11:21 am: W przypadku produktu o nazwie europolisa można na każdym 
etapie współpracy wykupić ochronę ubezpieczeniową dla pojedynczego kontrahenta (np. tego 
nowego). Istota europolisy polega na wykupieniu określonego limitu kredytowego (jest on 
indywidualnie przyporządkowany do kontrahenta). W przypadku polisy obrotowej, każdy nowy 
kontrahent, po pozytywnej ocenie ryzyka , jest ''automatycznie'' włączany do ubezpieczenia">" 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 11:25 am: Monitoring polega na bieżącej analizie standingu 
finansowego. Pozyskujemy i gromadzimy informacje o kontrahencie, którego należności są 
ubezpieczane. Realizujemy to poprzez własną bazę danych oraz współpracujące z nami instytucje (np. 
sieć Credit Alliance). Jak wskazałem, ubezpieczenie należności ma również charakter prewencyjny - 
tzn. ma wyprzedać zdarzenia, które mogą skutkować utratą należność. Tę funkcję realizuje 
monitoring prowadzony przez Korporację w zakresie umowy.">" 
 
[danuta kowalska] 11:27 am: Jaka jest możliwość wykorzystania umowy? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:29 am: Spróbuję podsumować kolejkę pytań. Jeżeli kogoś pominę 
lub powtórzę pytanie, na które już udzielono odpowiedzi to proszę o uwagę na forum 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:29 am: 1-[urszula kuzdrowska] 11:07 am: Jaki jest udział własny w 
szkodzie? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:29 am: 2-39,5] 11:16 am: Jakie są możliwości ubezpieczenia 
transakcji w przypadku korzystania z kredytu na prefinansowanie kontraktu eksportowego? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:29 am: 3-[ola] 11:17 am: Chciałabym zapytać, realizuję właśnie 
sprzedaż do kontrahenta z Niemiec i Rosji; chciałabym się ubezpieczyć na wypadek, gdyby mi nie 
zapłacili za wysłany towar; jak mogę to zrobić? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:29 am: 4-[danuta kowalska] 11:20 am: mam kontrahentów w 
Niemczech jak się ubezpieczyć? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:29 am: 5-[danuta kowalska] 11:27 am: Jaka jest możliwość 
wykorzystania umowy? 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 11:29 am: Ubezpieczenie partnerów handlowych z Niemiec możemy 
zrealizować poprzez formułę Europolisy (pamiętajmy o warunkach brzegowych - obrót eksportowy za 
ostatnie 12 mies. - do 1 mln eur, krajowy - do 5 mln zł) : zgłaszamy kontrahentów do oceny 
(wskazujemy wnioskowane limity kredytowe dla nich). Po ocenie przekazana zostanie informacja o 
ustaleniu limitów; od tego momentu możliwa jest ochrona ubezpieczeniowa: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:30 am: Bardzo proszę nie zadawać pytań do czasu aż Ekspert udzieli 
odpowiedzi na oczekujące. 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 11:30 am: W przypadku polisy obrotowej (jesteśmy firmą spoza małych i 
średnich przedsiębiorstw)  możemy ubezpieczyć kontrahentów w ramach polisy obrotowej">" 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 11:33 am: W zależności od produktu w zakresie ubezpieczenia należności 
udział własny jest określany na poziomie: dla ryzyka nierynkowego - 10%; dla ryzyka handlowego 
(kredyt kupiecki krótkoterminowy) - standardowo - 15%.">" 
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[Ekspert Tomasz Wojnarski] 11:36 am: Każdy wniosek złożony w zakresie ubezpieczenia należności 
jest indywidualnie rozpatrywany w zakresie wskazanych potrzeb dotyczących ochrony należności. 
Dlatego też, zachęcam do złożenia zapytania w formule ubezpieczenia (nawet wykorzystując obecnie 
kredyt z tytułu prefinansowania)">" 
 
[janusz] 11:37 am: Jak mogę ubezpieczyć transakcje w kredycie kupieckim do kontrahentów z rynków 
wschodnich? jakie są wymagane dokumenty, aby objąć ich ochroną? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:40 am: O ile dobrze monitoruję przebieg czaty, to pozostały tylko 
dwa pytania: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:40 am: 1-[danuta kowalska] 11:27 am: Jaka jest możliwość 
wykorzystania umowy? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:40 am: 2-[janusz] 11:37 am: Jak mogę ubezpieczyć transakcje w 
kredycie kupieckim do kontrahentów z rynków wschodnich? jakie są wymagane dokumenty, aby 
objąć ich ochroną? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:41 am: Proszę o komentarz jeżeli się mylę 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:41 am: Proszę o kolejne pytania - mamy jeszcze 40 minut 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 11:41 am: W przypadku kontrahenta/ów z Niemiec - mówimy o ryzyku 
handlowym; w przypadku kontrahenta/ów z Rosji mówimy o ryzyku nierynkowym. Aby skorzystać z 
ubezpieczenia należy złożyć wniosek. Może to być wniosek o nazwie Europolisa (dla kontrahenta/ów 
z Niemiec) lub Wniosek o ubezpieczenie krótkoterminowych należność (przede wszystkim dla 
kontrahenta//ow z Rosji). Wnioski dostępne na stronie Korporacji. W celu uszczegółowienia, który 
jest właściwy, zachęcam do konsultacji z naszymi Biurami Terenowymi">" 
 
[Opole] 11:42 am: Gdzie w Polsce mogę dostać cos co po angielsku nazywa się supplier's credit - moi 
konkurenci z Czech maja taki produkt na bazie stop CIRR. 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 11:44 am: Do ubezpieczenia kontrahentów (ze wszystkich rynków) 
niezbędny jest wniosek o ubezpieczenie. Na jego podstawie dokonywana jest ocena ryzyka transakcji 
kredytowych z kontrahentami. Nie są wymagane żadne inne dodatkowe dokumenty w celu oceny">" 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 11:48 am: Sądzę, iż pomocne mogą być Izby Gospodarcze. Praktycznie w 
każdej znajduje się jednostka wspierająca przedsiębiorców w zakresie realizowanej przez nich 
wymiany handlowej (i hasła kredyt kupiecki)"> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:49 am: Zapraszam do zadania kolejnych pytań 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:49 am: Pozostało zaledwie 10 minut 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:50 am: Jeżeli ktoś jeszcze nie uzyskał odpowiedzi na pytanie to 
proszę je powtórzyć 
 
[St.Kitts] 11:50 am: Ubezpieczeniem należności o okresie spłaty poniżej 2 lat objęte mogą być 
transakcje handlowe jedynie z kilkudziesięcioma państwami. Jakie przesłanki przesądziły iż ta lista 
została zamknięta ? Czy lista tych państw zostanie poszerzona ? No i ostatecznie … właściwie dla 
pozostałych Państwa uczestniczących w czacie … jakie Państwa znajdują się na tej liście ? 
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[Ekspert Tomasz Wojnarski] 11:52 am: Umowę ubezpieczenia można wykorzystać m.in. jako 
zabezpieczenie zewnętrznych źródeł finansowania (np. cesja praw do odszkodowania). Korporacja 
posiada podpisane z wieloma Bankami umowy o wzajemnym uznawaniu przedmiotowego 
produktu">" 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 11:53 am: Szanowni Państwo - Korporacja ubezpiecza w kredycie poniżej 
2 lat (ryzyka handlowe) należności do kontrahentów z ponad 190 krajów; 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:55 am: Proszę o jeszcze 1-2 pytania 
 
[GQ] 11:55 am: Czy można ubezpieczyć należności od kontrahentów z Polski ? Jeśli tak to czym polisa 
ta różni się od tych obejmujących ubezpieczenie należności od kontrahentów zagranicznych ? 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 11:56 am: W zakresie ryzyka nierynkowego - jest to zamknięta lista 
krajów (kredyt poniżej 2 lat); Te kraje są z podwyższonym ryzykiem - jak wskazałem wcześniej, ryzyko 
polityczne jest dominujące. O to są ubezpieczenia realizowane w zakresie gwarancji SP">" 
 
[GQ] 11:58 am: Czy jest częstą praktyką ubezpieczenie transakcji krajowych ? 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 11:59 am: Istnieje możliwość ubezpieczenia należności również od 
kontrahentów krajowych; Możemy to zrealizować poprzez formułę ubezpieczenia w zakresie 
Europolisy oraz polisy obrotowej. Tym samym: jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym poziomie 
ryzyka (krajowego i/lub zagranicznego), które ponoszą Państwo stosując płatność odroczoną dla 
kontrahentów'>" 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:59 am: Proszę odpowiedzieć na ostanie pytanie od użytkownika 
[GQ], jako na ostatnie pytanie w czasie trwania czatu 
 
[Główny]: STAL wyszedł o godz. 12:01 pm 
 
[Ekspert Tomasz Wojnarski] 12:01 pm: Od końca ub. roku postrzegamy zdecydowaną aktywność w 
zakresie składanych wniosków o ubezpieczenie ryzyka w obszarze krajowym">" 
 
[Główny]: miki wyszedł o godz. 12:01 pm 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: Szanowny Panie, Szanowni Państwo – nasze spotkanie 
dobiegło końca. Niezmiernie dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. Jeżeli mają Państwo 
dodatkowe pytania do Pana TOMASZA WOJNARSKIEGO, to prosimy je kierować na adres mailowy: 
eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: Poza tym jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z 
prowadzeniem biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania 
zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: 
eic@darr.pl czy też z Punktem Konsultacyjnym. Pytania można wysyłać do nas poprzez stronę 
internetową: www.darr.pl (ikonka ZADAJ PYTANIE KONSULTANTOWI w lewym pasku): 
http://www.darr.pl/form.html 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: Zapis rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów. 
Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały 
możliwości zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
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[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był SZESNASTYM z serii. 
 
[Główny]: ola wyszedł o godz. 12:02 pm 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: Informacje o poprzednich czatach można znaleźć na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / ARCHIWUM CZATÓW. 
Więcej informacji na stronie: http://www.darr.pl/?id=170 
 
[Główny]: ibuki wyszedł o godz. 12:02 pm 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: Prosimy Państwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:02 pm: Kolejny czaty zaplanowane na w miesiącu czerwcu to 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: 22 czerwca br. w godzinach 10:00-12:00 
Prawo Pracy. 
Ekspert: Sławomir Driczinski, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Pracy i Polityki 
Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: 30 czerwca br. w godzinach 10:00-12:00 
Administracyjno – prawne zasady prowadzenia działalności gospodarczej. 
Ekspert: Jacek Garstkiewicz, ekspert prowadzący szkolenia w ramach projektu pn. „Budowa 
kompetencji konsultantów Punktów Konsultacyjnych – szkolenia wstępne Pakiet startowy” 
realizowanego na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie 
 
[Główny]: Opole wyszedł o godz. 12:03 pm 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: Szczegółowe informacja o ww. czatach są zamieszczona na 
stronie www.darr.pl oraz znajdzie się na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Główny]: eksporter wyszedł o godz. 12:03 pm 
 
[Główny]: zbyszek wyszedł o godz. 12:03 pm 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana 
przez Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 
2007-2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:03 pm: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network 
Wałbrzych – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 


