Ubezpieczenie Należności
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Produkt:
Umowa Ubezpieczenia należności Tradeliner
Dział II ubezpieczeń, grupa 14

Ubezpieczyciel:
Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur S.A.
Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 142 A,02-305 Warszawa

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy i informacje umowne podane są w innych dokumentach. Wyrazy oraz zwroty
wytłuszczone oznaczone kursywą zostały zdefiniowane w innych dokumentach.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Umowa Tradeliner to umowa ubezpieczenia bezspornych Należności z tytułu Umowy Sprzedaży towarów lub usług.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko Braku Zapłaty
przysługujących
Ubezpieczającemu
Należności
w
przypadku Niewypłacalności lub Przewlekłej Zwłoki
Dłużnika. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony jest w
art. 1.1 Warunków Ogólnych i obejmuje ochroną Należności
powstałe w toku prowadzonej przez Ubezpieczającego
działalności
gospodarczej
podlegającej
ochronie
ubezpieczeniowej, od Dłużnika mającego siedzibę w kraju
objętym ochroną ubezpieczeniową, z tytułu Dostaw
zrealizowanych w okresie umowy, z terminem płatności
przypadającym w maksymalnym okresie kredytu i
zafakturowane w maksymalnym okresie fakturowania.

Należności niepodlegające ubezpieczeniu opisane są
szczegółowo w art. 1.2 Warunków Ogólnych Umowy a ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje m.in. Należności:
z terminem płatności przypadającym przed Dostawą;
wynikających z Dostaw zrealizowanych z naruszeniem
obowiązujących przepisów lub uregulowań lub po uzyskaniu
Odmowy lub Anulacji oraz
do Dłużnika w Zwłoce lub do Dłużnika, w odniesieniu do
którego Ubezpieczający zawiadomił lub był zobowiązany
zawiadomić Oddział o Niekorzystnej Sytuacji Finansowej;
przekraczających, według stanu na dzień wypłaty
odszkodowania, Decyzję Kredytową;
związanych z odsetkami za opóźnienie, karami umownymi
lub innymi roszczeniami odszkodowawczymi;
potwierdzonych fakturami wystawionymi niezgodnie z
maksymalnym okresem kredytu lub maksymalnym okresem
fakturowania określonymi w Umowie oraz w odniesieniu do
Należności od Dłużników Publicznych, Osób Prywatnych
oraz Podmiotów Powiązanych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
!

!

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Należności
przekraczających przyznaną przez Ubezpieczyciela lub
wydaną przez Ubezpieczającego (jeżeli taka możliwość
zagwarantowana jest w Umowie) Decyzję Kredytową. Limit
odpowiedzialności określony w art. 3.2.3 Warunków
Ogólnych
Umowy
określa
maksymalną
kwotę
odszkodowania, którą może uzyskać Ubezpieczający. W art.
2.3 Warunków Ogólnych określono maksymalną wartość
Decyzji Kredytowych, po osiągnięciu której, Ubezpieczyciel
ma prawo wstrzymać się z przyznawaniem kolejnych Decyzji
Kredytowych.
Odszkodowanie wypłacane jest z uwzględnieniem procentu
ochrony ubezpieczeniowej, który określony jest w art. 1 ppkt.
1.3 Warunków Szczegółowych Umowy oraz w art. 2.1
Warunków Szczegółowych Umowy w odniesieniu do Decyzji
Kredytowych wydawanych przez Ubezpieczającego w
oparciu o warunki strefy uprawnień Ubezpieczającego do
samodzielnego podejmowania decyzji (o ile mają
zastosowanie)

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?


Zakres geograficzny ochrony ubezpieczeniowej wskazany jest w art. 1 pkt. 1.2 Warunków Szczegółowych Umowy i obejmuje kraje
siedziby Dłużników, których Należności mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową.

Co należy do obowiązków Ubezpieczającego/Ubezpieczonego?
Ubezpieczający zobowiązany jest m.in. do terminowego opłacania składki ubezpieczeniowej lub jej rat, opłat za rozpatrzenie Decyzji
Kredytowych przez Ubezpieczyciela oraz opłaty za zarejestrowanie Zgłoszenia Przeterminowanych Należności (o ile opłata ta ma
zastosowanie). Obowiązkiem Ubezpieczającego jest również przesyłanie do Oddziału deklaracji o działalności o której mowa w art. 6.1
Warunków Ogólnych Umowy w terminie ustalonym w Umowie oraz do terminowego Zgłaszania Przeterminowanych Należności i
Niekorzystnej Sytuacji Finansowej Dłużnika zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.

Jak i kiedy opłacić składkę?
Ubezpieczający zobowiązany jest do terminowej płatności depozytu (o ile ma zastosowanie), składki ubezpieczeniowej lub jej rat,
zgodnie z terminem i na numer konta, które są wskazane w dokumencie księgowym.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres obowiązywania Umowy zależy od decyzji stron i jest wskazany w art. 7 Warunków Szczegółowych Umowy. Standardowo wynosi
on 12 miesięcy. Ochrona ubezpieczeniowa poszczególnych Należności rozpoczyna się z chwilą Dostawy, pod warunkiem, że w dniu
Dostawy obowiązuje Pozytywna Decyzja Kredytowa (włączając Decyzje Kredytowe wydane przez Ubezpieczającego) w odniesieniu
do Dłużnika, jak również pod warunkiem zapłaty przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Ochrona
ubezpieczeniowa ustaje z chwilą spełnienia świadczenia przez Dłużnika i gdy kwoty otrzymane od Dłużnika, w wyniku spełnienia
świadczenia zostaną prawidłowo uznane na rachunku Ubezpieczającego a w przypadku niedopełnienia obowiązków polisowych przez
Ubezpieczającego m.in.: w przypadku braku terminowej płatności depozytu (o ile ma zastosowanie), składki lub jej raty po uprzednim
wezwaniu Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem ustania ochrony ubezpieczeniowej; Zgłoszenia lub powstania obowiązku
Zgłoszenia Przeterminowanych Należności i/lub Niekorzystnej Sytuacji Finansowej; z chwilą ogłoszenia Niewypłacalności
Dłużnika; w przypadku, gdy Ubezpieczyciel zawiadomił Ubezpieczającego o Anulowaniu wydanej przez siebie Decyzji Kredytowej.

Jak rozwiązać umowę ?
Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę w terminie wskazanym w art. 7.1 Warunków Ogólnych Umowy wyłącznie faksem, listem
poleconym lub przesyłką kurierską. W wypadku braku wypowiedzenia Umowa przedłuży się na kolejny okres ubezpieczeniowy.

