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AGENDA

1.O KUKE S.A. 

2.NOWA FILOZOFIA DZIAŁANIA 

3.OFERTA NA RYNEK IRAŃSKI
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• Spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa 
• Podmiot funkcjonujący ramach Grupy Kapitałowej 

PFR 
• KUKE S.A. posiada mandat ustawowy do 

prowadzenia ubezpieczeń gwarantowanych 
przez Skarb Państwa 

• Ubezpieczany obrót eksportowy wynosi ponad  15 
mld PLN rocznie

Wspieramy polskich eksporterów od 
25 lat na rynkach ponad 100 krajów 

świata

Ubezpieczenie obrotu 
eksportowego
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• KUKE dzisiaj to instytucja działająca proaktywnie, oferująca wsparcie doradcze i 
produkty dostosowane do indywidualnych wymagań polskich eksporterów 

• Dzięki współpracy z partnerami z Grupy Kapitałowej PFR – Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego oraz KUKE Finance SA – KUKE dostarcza atrakcyjne rozwiązania, łączące 
produkty ubezpieczeniowe, finansowanie dłużne, faktoring oraz gwarancje i 
akredytywy 

Dzisiaj filozofia działania KUKE to 
dostarczanie rozwiązań szytych na miarę 

KUKE jest w Polsce ubezpieczycielem 
pierwszego wyboru

• Pełne zaangażowane KUKE  w proces 
poszukiwania rozwiązań już na wstępnym etapie 
przygotowywania transakcji eksportowej 

• To działa! – dzięki zmianie filozofii działania  
z pasywnej na aktywną pojawiły się pierwsze 
efekty w postaci 11% wzrostu poziomu 
ubezpieczonych obrotów w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego, co 
wartościowo oznacza wzrost  
o ponad 1,0 mld PLN 

• W zakresie wartości wystawionych polis wzrost 
aktywności KUKE w stosunku do analogicznego 
okresu ubiegłego roku wyniósł aż 90%!

polisy, aneksy zwiększjące, promesy i decyzje
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• KUKE S.A. jest w pełni gotowe operacyjnie do 
obejmowania ochroną ubezpieczeniową obrotu 
handlowego z Iranem, zarówno w odniesieniu do 
transakcji krótkoterminowych, jak też średnio- i 
długo- terminowych 

• Pos iadamy pozytywne do świadczenia w 
ubezpieczaniu transakcji na rynku irańskim – już w 
roku 2004 ubezpieczaliśmy transakcje eksportowe z 
Iranem

KUKE oferuje pełną gamę produktów 
ubezpieczeniowych dla transakcji 

realizowanych na rynku irańskim  (1)
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Postfinansowanie 
akredytywy

Kredyt dla banku nabywcy Kredyt dla nabywcy

KUKE oferuje pełną gamę produktów 
ubezpieczeniowych dla transakcji 

realizowanych na rynku irańskim  (2)
Potwierdzenie akredytywy
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Przeprowadzamy eksporterów przez proces 
pozyskania ochrony ubezpieczeniowej, 

doradzając im nie tylko w zakresie 
oferowanych przez nas produktów, ale często 

również wspomagając  
w pozyskaniu finansowania
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KUKE S.A. buduje portfel projektów  
w ramach współpracy z Iranem i 
irańskim sektorem bankowym 

• Aktywność KUKE S.A. to również udział w rządowych misjach 
gospodarczych lub bezpośrednich wyjazdach biznesowych polskich 
eksporterów 

• Deklaracja udzielenia wsparcia, złożona przez KUKE S.A., zwiększa 
wiarygodność polskiego eksportera i otwiera drzwi do nowych relacji 
biznesowych, KUKE S.A. podtrzymuje gotowość do składania tego typu 
deklaracji 

• Obecnie już portfel potencjalnych kontraktów eksportowych, nad 
pozyskaniem  
i realizacją których pracuje KUKE S.A. wraz ze stroną polską i irańską 
oraz BGK, opiewa na łączną kwotę ok. PLN 7,4 mld

  W dniu 18 sierpnia 2016r. Zarząd KUKE S.A. podjął decyzję o otwarciu 
limitu  
w kwocie 300 mln PLN dla transakcji  eksportowych z płatnościami 
realizowanymi przez Mellat Bank -  największy bank irański  

 KUKE S.A. nawiązało współpracę z Persia Bank, podmiotem zależnym 
Mellat Bank, zarejestrowanym w UK i  będącym bankiem korespondentem 
BGK, dzięki czemu możliwe będzie bezpieczne dokonywanie płatności w 
ramach realizowanych przez nas transakcji ubezpieczeniowych 

 KUKE jest gotowe do otwarcia kolejnych limitów dla kolejnych banków 
irańskich
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ZAPRASZAMY  
DO  

KONTAKTU I WSPÓŁPRACY  
Z KUKE S.A.



Piotr Stolarczyk 
Wiceprezes Zarządu 

KUKE SA 
ul. Sienna 39 
00 – 121 Warszawa 
www.kuke.com.pl 


