
 

 

 

          

 

 
Warszawa, 20 maja 2020 r. 

KL/259/181/AZ/2020 
 
 

Pan  

Janusz Władyczak 

Prezes Zarządu 

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych 

 

 

 

Szanowny Panie Prezesie,  

 

COVID-19 i jego skutki gospodarcze spowodowały znaczny wzrost ryzyka dla polskich eksporterów  
w wielu kontraktach zagranicznych w związku ze spadkiem zdolności klientów do regulowania płatności. 
Szybkość zachodzących zmian nie pozwala jednocześnie polskim eksporterom w sposób skuteczny 
weryfikować kondycji finansowej odbiorców, zwłaszcza w terminie płatności. Mając na uwadze 
powyższe, Konfederacja Lewiatan przedstawia poniższe propozycje w obszarze ubezpieczeń eksportu, 
które mogą wesprzeć działalność polskich eksporterów. 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze stanowiskiem.  

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
W załączeniu:  
Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące wybranych działań w obszarze wsparcia polskiego eksportu 
w okresie pandemii COVID-19. 



                                                                                                                                             

 

 
  

 

 
 

Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące wybranych działań w obszarze wsparcia polskiego 
eksportu w okresie pandemii COVID-19 

 
Nowe polisy 
 
KUKE wprowadziła nowe rozwiązania dotyczące ubezpieczenia eksportu. KUKE GAP EX, które obejmuje 
podwyższenie limitów udzielonych przez ubezpieczycieli, przy czym samo podwyższenie odbywać się 
będzie z większą swobodą niż w przypadku polis komercyjnych. Z kolei, zgodnie z informacjami 
przedstawionymi na stronie KUKE „KUKE GAP EX+ kierujemy do przedsiębiorców, którym ubezpieczyciel 
odmówił przyznania lub anulował przyznane im limity”1. Oba rozwiązania są gwarantowane przez Skarb 
Państwa. 
 
W OWU wpisano, że ubezpieczenie GAP EX+ obejmuje skutki siły wyższej, w tym pandemii, natomiast 
odpowiedzialność KUKE w ramach GAP EX obejmuje te same zdarzenia, które obejmuje polisa 
podstawowa, czyli ta, w ramach której klient otrzymał limit, podwyższony następnie w ramach polisy 
GAP EX.  
 
W efekcie, w dalszym ciągu, jeśli przedsiębiorca dysponuje „polisą podstawową” KUKE lub jeśli korzysta 
z rozwiązania GAP EX to pozostaje niepewność, czy pandemia nie wyklucza odpowiedzialności KUKE  
tj. wątpliwość co do relacji pomiędzy pandemią, a odpowiedzialnością KUKE. Pandemia nie powinna, 
biorąc pod uwagę jej charakter i warunki gospodarcze, wykluczać odpowiedzialności KUKE.  
 
Wątpliwości interpretacyjne § 4 pkt. 11 lit. d Ogólnych warunków ubezpieczenia krótkoterminowych 
należności eksportowych i krajowych (OP) 
  
Wobec brzmienia § 4 pkt. 11 lit. d Ogólnych warunków ubezpieczenia krótkoterminowych należności 
eksportowych i krajowych (OP) powstają wątpliwości czy szkody powstałe w wyniku pandemii COVID-19 
są objęte ochroną ubezpieczeniową.  
 
Pewności ochrony prawa i obrotu gospodarczego służyłoby wydanie przez KUKE stanowiska  
w przedmiocie niestosowania § 4 pkt. 11 lit. d Ogólnych warunków ubezpieczenia krótkoterminowych 
należności eksportowych i krajowych (OP) w odniesieniu do szkód powstałych w wyniku pandemii  
Covid-19. Obecna niepewności może powodować chęć ograniczania relacji gospodarczej, której 
elementem jest polisa KUKE celem minimalizacji ryzyka.  
 
Termin wypłaty odszkodowania  
 
W kontekście § 18 ust. 2 pkt. 2 Ogólnych warunków ubezpieczenia krótkoterminowych należności 
eksportowych i krajowych (OP) oraz obecnej sytuacji powstawania zatorów płatniczych, które mają 
negatywny wpływ na całą gospodarkę, należy rozważyć uwagę, aby określony w Ogólnych warunków 
ubezpieczenia krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych (OP) termin 120 dni od chwili 
otrzymania przez KUKE wniosku o interwencję, uległ skróceniu do 30-60 dni.  

                                                 
1 Źródło: https://www.kuke.com.pl/dla-firm/ubezpieczenie-naleznosci/kuke-gap-ex-i-kuke-gap-ex/ 

 

https://www.kuke.com.pl/dla-firm/ubezpieczenie-naleznosci/kuke-gap-ex-i-kuke-gap-ex/


                                                                                                                                             

 

 
  

 

 
 

Powyższe poprawiłoby płynność ubezpieczonych przedsiębiorstw, dla których tak długi czas czekania na 
wypłatę odszkodowania może okazać się dużym problemem, szczególnie w przypadku, gdy nie 
otrzymają one zapłaty od kontrahenta o znacznym udziale w całości przychodów. 
 
Podwyższenie limitów kredytowych 
 
Ponadto, poza wyżej wskazanymi uwagami, istotnym rozwiązaniem byłoby podwyższenie limitów 
kredytowych przy ubezpieczeniu w ramach istniejących wcześniej polis – obecnie obowiązujące,  
w związku z zaistniałą sytuacją, są niewystarczające dla wielu branż gospodarki.  
 
 
 
Konfederacja Lewiatan, KL/259/181/AZ/2020 


