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Nowe podejście,
nowe rozwiązania
System wsparcia eksportu 
oferowany przez KUKE

16.11.2021 | Warszawa
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Trzy filary nowego systemu 
wsparcia eksportu

Wspieranie polskich 
przedsiębiorców
w finansowaniu ich 
inwestycji w Polsce 
i za granicą.

Umożliwianie 
bezpiecznej 
wymiany handlowej 
i świadczenia usług.

Przyciąganie 
zagranicznych 
inwestorów do Polski.

1. 2. 3.
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Nowy system wsparcia eksportu
Dla kogo został stworzony

Dla eksporterów oraz firm 

planujących rozpocząć 

działalność eksportową.

Dla małych, średnich 

i dużych przedsiębiorstw, 

bez względu na branżę.

Dla firm inwestujących w moce 

produkcyjne w Polsce 

i potrzebujących finansowania.

Dla firm potrzebujących 

finansowania bieżącego by móc 

wykonywać zlecenia.

Dla podmiotów 

poszukujących gwarancji na 

wykonywanie kontraktów.

Dla firm chcących zachęcić do 

zakupu ich towarów/usług 

poprzez zaoferowanie odbiorcy 

atrakcyjnego finansowania.

Dla przedsiębiorstw 

potrzebujących gotówki w celu 

dokonania przedpłaty zamówienia 

u poddostawcy.

Dla banków, które chcą podzielić 

się ryzykiem finansowania 

inwestycyjnego, obrotowego 

i gwarancyjnego.
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Nowy system wsparcia eksportu
Główne korzyści 

Zwiększenie pojemności kredytowej oraz 

gwarancyjnej dla firmy – zabezpieczenie 

kredytowania bieżącego, inwestycyjnego czy 

gwarancji bankowych pozwala uwolnić limit po 

stronie bankowej i przy niezmienionym 

zaangażowaniu udzielić 5 razy większego 

finansowania (80/20) firmie.

Wsparcie rozwoju Zwiększenie pojemności kredytowej

Pozwala rozwijać firmę zarówno w Polsce, 

jak i za granicą. Finansowanie inwestycji, 

zakup nowej linii produkcyjnej, 

finansowanie bieżące potrzebne do 

wykonywania kontraktu, czy niezbędne 

gwarancje kontraktowe są łatwiejsze do 

zdobycia.
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Nowy system wsparcia eksportu
Główne korzyści

Rozwiązania z gwarancją Skarbu Państwa 

cechuje zerowa waga ryzyka, a co za tym idzie 

brak wymogu zawierania rezerw pod udzielone 

finansowanie co rzutuje na znacznie lepszy wynik 

osiągany na transakcji przez bank. Dzięki czemu 

banki są bardziej skłonne do udzielania 

finansowania.

Wzrost konkurencyjnościPoprawa wyniku

Firma aby zachęcić nabywcę towaru może 

wyjść z atrakcyjną ofertą finansowania 

bankowego, które zabezpiecza KUKE. 

Dzięki czemu nie tylko oferuje swój towar, 

ale też pokazuje, że jego sprzedaż może 

zostać łatwo odbiorcy sfinansowana.
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Nowe rozwiązania w ofercie 
KUKE
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Kompleksowy pakiet
gwarancji ubezpieczeniowych

Gwarancje inwestycyjne Gwarancje spłaty kredytu 
i gwarancje płatnicze

Gwarancje kontraktowe

Eksport w 3 z 5 lat przed wystawieniem 

gwarancji ≥ 20% (podejście limitowe + 

inwestycje)

.
Maksymalnie 80% zobowiązań eksportera
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Gwarancja inwestycyjna
„Invest & Export”
oraz „Invest in Poland”

Na inwestycje krajowe generujące eksport

• Gwarancja spłaty kredytu inwestycyjnego na rozwój; 

Firma/projekt musi generować eksport – min. 20% 

eksportu, 5+ mln PLN, max 14 lat spłaty kredytu.

• Firmie umożliwia wzięcie finansowania, bez dodatkowych 

zabezpieczeń, zajmując zaledwie 20% linii kredytowej w 

banku i umożliwiając dalsze kredytowanie.

• Przykład: budowa nowej hali, kupno terenu, zakup linii 

produkcyjnej, maszyn, etc.

Zobacz filmy:

https://youtu.be/YnDi4uxiE4c

https://youtu.be/YmfFWpYkSbM
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10 mln zł

10 mln zł

Transakcja bez KUKE Transakcja z KUKE

2 mln zł

finansowanie: 10 mln zł

limit kredytowy dla firmy: 10 mln zł

100% ryzyka banku 8 mln zł

20% ryzyka banku

80% ryzyka KUKE

A. Wersja minimum:

finansowanie: 10 mln zł

limit kredytowy dla firmy: 10 mln zł

(z czego 8 mln zł do wykorzystania
przez firmę w ramach możliwości
dalszego finansowania) 40 mln zł

20% ryzyka banku

80% ryzyka KUKE

B. Wersja maksimum:

finansowanie: 50 mln zł

5 razy większy pułap finansowania

Gwarancja
inwestycyjna
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Gwarancje spłaty kredytu
i gwarancje płatnicze

Na prefinansowanie/kredyt bieżący

• Gwarancje spłaty kredytu dla eksportera na realizację konkretnego 

kontraktu eksportowego lub jego działalność bieżącą. 

Beneficjentem instytucja finansowa.

• Przykład: uprawa i sprzedaż borówek, produkcja i sprzedaż mebli 

na cruisera, potrzeba finansowania płynności firmy, będącej 

eksporterem.

Na dostawy

• Gwarancja spłaty zobowiązań eksportera związanych z dostawami 

od kontrahentów krajowych lub zagranicznych do produkcji 

przeznaczonej na eksport. Beneficjentem kontrahenci (dostawcy) 

eksportera.

• Przykład: zakup materiałów do produkcji i maszyn
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Gwarancje
kontraktowe

Gwarancje dla eksportera

• Zabezpieczenie wynikających z kontraktu zobowiązań eksportera 

wobec kontrahenta. Beneficjentem zamawiający np. inwestor.

• Podejście limitowe lub pod indywidualny kontrakt.

• Przykład: gwarancja wadialna, gwarancja zwrotu zaliczki, 

gwarancja dobrego wykonania, gwarancja usunięcia wad i usterek.

Regwarancje dla banku

• Zabezpieczenie zobowiązań instytucji finansowych wystawiających 

gwarancje zabezpieczające zobowiązania eksportera wobec 

kontrahenta. Beneficjentem bank.

• Przykład: gwarancja lub linia gwarancyjna – 80% ryzyka KUKE, 

20% inni
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Finansowanie
inwestycji zagranicznej

Ubezpieczenie braku spłaty kredytu inwestycyjnego

• Możliwość uzyskania finansowania inwestycji zagranicznej, 

przejęcia czy akwizycji dzięki pozyskaniu przez bank 

zabezpieczenia od ryzyka braku spłaty kredytu.

• Brak zabezpieczeń na majątku spółki w Polsce.

• Przykład: kredyt na budowę fabryki mebli, przejęcie firmy za 

granicą, inwestycja w zwiększenie mocy produkcyjnych w 

zagranicznej fabryce.

Opcje: 

• Ubezpieczenie ryzyka politycznego,

• Ubezpieczenie ryzyka siły wyższej.
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Finansowanie dla inwestorów 
zagranicznych „Shop in Poland”

• Zabezpieczenie terminowej spłaty na rzecz banku kredytu 

udzielonego nabywcy zagranicznemu na nabycie od polskiego 

eksportera/-ów towarów czy usług pochodzenia polskiego.

• Przykład: KUKE wraz z duńską agencją kredytów eksportowych 

EKF ubezpieczyła kredyt zaaranżowany przez brytyjski bank 

Standard Chartered na modernizację oddziałów położniczych w 

szpitalach Wybrzeża Kości Słoniowej. Wśród firm realizujących 

te prace będą polskie podmioty. Wartość polskiej części 

kontraktu eksportowego wynosi 46,5 mln euro.
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• Klasyczne ubezpieczenie (finansowanie bezpośrednie nabywcy)

• Gwarancja (w przypadku banków i najlepszych ryzyk korporacyjnych)

• Reasekuracja dla ECA (współfinansowanie z innymi agencjami wsparcia eksportu)

• Bank to bank (finansowanie nabywcy poprzez jego bank)

• Project-Finance (gdy ryzyko jest oparte na przychodach generowanych przez 

projekt)

• Leasing (finansowanie leasingu)

• Wykup wierzytelności

Finansowanie
nabywcy
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Ubezpieczenia należności 
eksportowych -
wygrywamy z pandemią, 
gotowi na powrót do normalności 
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KUKE partnerem biznesowym
każdego dnia
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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

Piotr Maciaszek
Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń          
i Współpracy Międzynarodowej

Dziękujemy i zapraszamy do 
współpracy.

T: +48 605 150 735

piotr.maciaszek@kuke.com.pl
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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.


