WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY NALEZNOSCI HANDLOWYCH ALL COVER
Na podstawie niniejszego wniosku ubezpieczeniowego, Umowę ubezpieczenia należności handlowych (dalej umowa ubezpieczenia) zawierają:
Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 98, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156966, posiadające numer NIP: 521-32-31588 oraz numer REGON: 015319879 (dalej ubezpieczyciel)
oraz:
Nazwa firmy
(dalej ubezpieczający)
Adres rejestrowy
Ulica, nr domu, nr lokalu
Miejscowość

Kod pocztowy
Dane rejestrowe
Rejestr
(niepotrzebne
skreślić)

KRS/CEiDG

Numer w rejestrze

REGON
Kapitał zakładowy
(jeśli dotyczy)
Kapitał zakładowy wpłacony
(dotyczy spółek akcyjnych)
PP

NIP

Osoby odpowiedzialne za kontakty z ubezpieczycielem i upoważnione (obok osób uprawnionych ustawowo) do składania oświadczeń w
sprawach związanych z umową ubezpieczenia (oprócz składania oświadczeń o braku woli przedłużenia umowy oraz dokonywania zmiany
warunków umowy wymagających pisemnej zgody stron).
Adres do zawiadomień i korespondencji oraz dane do Modułu ubezpieczeniowego
Ulica, nr domu, nr lokalu
Miejscowość

Kod pocztowy

e-mail do
zawiadomień i
korespondencji

Nr telefonu

E-mail osoby upoważnionej do składania wniosków limitowych*
E-mail osoby upoważnionej do otrzymywania decyzji kredytowych*
E-mail osoby upoważnionej do otrzymywania e-faktur *
Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić ubezpieczyciela za pomocą
Syntesys o zmianie adresów e-mail tych osób. Zmiana adresów e-mail nie
stanowi zmiany umowy ubezpieczenia.
* jeżeli inny niż e-mail do celów zawiadomień i korespondencji
Bank
Numer rachunku
Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić ubezpieczyciela za pomocą Syntesys o zmianie powyższych danych. Nie powoduje to zmiany umowy
ubezpieczenia.

Warunki zawarcia umowy ubezpieczenia
1.
2.

Umowa ubezpieczenia obowiązuje od (dd-mm-rrrr) do (dd-mm-rrrr) – okres ubezpieczeniowy
Okres na złożenie oświadczenia braku woli przedłużenia umowy ubezpieczenia
dni przed upływem bieżącego okresu ubezpieczeniowego

Pozostałe warunki umowy
Maksymalna ekspozycja (w PLN)
Franszyza redukcyjna (w PLN) jeżeli występuje
Franszyza AFL (w PLN) jeżeli występuje

Opcje dodatkowe ubezpieczenia
3. Ubezpieczający może zmienić postanowienia Ogólnych warunków ubezpieczenia All Cover jeśli w tabeli poniżej zaznaczy dodatkowe opcje ubezpieczenia.
Zmiana ta powoduje zmianę warunków umowy ubezpieczenia oraz zwiększenie lub zmniejszenie uzgodnionej stawki składki zgodnie z listą:
maksymalna suma ubezpieczenia: 40-krotność składki, jako odstępstwo od punktu 6.5. OWU

+ 10%

limit automatyczny: 20 000 zł jako odstępstwo od pkt.4.17 OWU
min. wysokość składki: 10 000 zł

lub

- 10%

limit automatyczny: 30 000 zł jako odstępstwo od pkt.4. 17 OWU
min. wysokość składki: 30 000 zł

lub

- 5%
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limit automatyczny: 40 000 zł
min. wysokość składki: 40 000 zł

0%

lub

strata minimalna: 4 000 zł, jako odstępstwo od treści definicji straty minimalnej

- 5%

udział własny 10% jako odstępstwo od punktu 6 3 c)ii. OWU

+15 %

wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej należności, które powstały w ciągu 90 dni przed rozpoczęciem umowy ubezpieczenia,
jako odstępstwo od punktu 3.1 c) OWU

-10%

zwrot kosztów windykacji polubownej (zobacz Klauzule)

+20%

Podstawa i sposób obliczania składki ubezpieczeniowej
4. Ubezpieczyciel ustala składkę ubezpieczeniową na początku okresu ubezpieczeniowego. Wylicza ją według następującego wzoru:

zł
obrót, który jest podstawą do
wyliczenia składki

zł

%
uzgodniona stawka składki
ubezpieczeniowej
(z uwzględnieniem opcji
dodatkowych)

x

=

składka ubezpieczeniowa

Obrót, który jest podstawą do wyliczenia składki w danym okresie ubezpieczeniowym:
(rok)

I. Zrealizowany obrót brutto za ostatni pełny rok obrotowy
W przypadku firm nowo założonych – obrót planowany.
II. w tym obrót gotówkowy, przedpłaty
III. w tym obrót nieobjęty ochroną ubezpieczeniową zgodnie z punktem 3.4 OWU

IV. inny (jaki?)
Należności, które wchodzą w skład obrotu wskazanego w pkt II–IV, ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową
Obrót, który jest podstawą do wyliczenia składki= I - (II + III + IV )

Sposób wyliczenia składki ubezpieczeniowej na kolejny okres trwania umowy ubezpieczenia – wymagane dane
5. Ubezpieczający ma obowiązek przekazać ubezpieczycielowi w terminie najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem danego okresu ubezpieczeniowego
dane o zrealizowanym obrocie za ostatni pełny rok obrotowy. Na podstawie tych danych ubezpieczyciel wyliczy składkę na kolejny okres ubezpieczeniowy.
Składka na
kolejny okres ubezpieczeniowy

=

zrealizowany obrót za ostatni rok obrotowy x (stawka składki ubezpieczeniowej obowiązująca w bieżącym
okresie + % o jaki zmieni się stawka zgodnie z Tabelą zmiany stawki składki)

6. Jeśli ubezpieczający nie przekaże tych danych we wskazanym terminie, składka ubezpieczeniowa na kolejny okres ubezpieczeniowy będzie obliczona
według poniższego wzoru i powiększona o 20%
Składka na
kolejny okres ubezpieczeniowy

=

Pełny obrót wskazany w poprzednim okresie ubezpieczeniowym (bez wyłączeń) x (stawka składki
ubezpieczeniowej obowiązująca w bieżącym okresie + % o jaki zmieni się stawka zgodnie z Tabelą zmiany
stawki składki)

Wskaźnik szkodowości
7. Wskaźnik szkodowości jest wyrażony w procentach (%) i obliczany według następującego wzoru jako iloraz:
Suma przypisanych do danego okresu ubezpieczeniowego odszkodowań + rezerwy szkodowe + wypłacone koszty sądowe – odzyskane regresy
przypisane do tego samego okresu co odszkodowanie

Składka należna za dany okres ubezpieczeniowy

Zasady zwrotu składki
8. Ubezpieczającemu może przysługiwać zwrot części składki ubezpieczeniowej za dany okres ubezpieczeniowy.
9. Kwota zwrotu składki zależy od wskaźnika szkodowości oraz Progu zwrotu w danym okresie ubezpieczeniowym.
10. Próg zwrotu składki jest to określony procent składki, którą ubezpieczyciel zwróci ubezpieczającemu za zakończony okres ubezpieczeniowy.
11. Zwrot składki nastąpi zgodnie z progami w Tabeli zwrotów składki i na zasadach opisanych poniżej.
Tabela zwrotów składki
próg 1
10%

próg 2
15%

próg 3
20%

próg 4
25%

próg 5
30%

Zwrot składki dla wskaźnika szkodowości mniejszego albo równego
20%

0%

0%

10%

15%

20%

Zwrot składki dla wskaźnika szkodowości większego niż 20 %

0%

0%

0%

0%

0%

Zwrot składki dla wskaźnika szkodowości równego 0%
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w pierwszym okresie ubezpieczeniowym obowiązuje Próg 1 zwrotu składki.
dla wskaźnika szkodowości równego 0%, ubezpieczyciel zwróci ustalony w Tabeli procent należnej za ten okres składki a w kolejnym okresie
ubezpieczeniowym obowiązywać będzie Próg zwrotu o jeden stopień wyższy.
c) dla wskaźnika szkodowości mniejszego albo równego 20%, ubezpieczyciel zwróci wynikający z Tabeli procent należnej składki, a w kolejnym okresie
ubezpieczeniowym Próg zwrotu nie ulegnie zmianie.
d) dla wskaźnika szkodowości powyżej 20% zwrot składki nie przysługuje, niezależnie od obowiązującego aktualnie Progu zwrotu, a w kolejnym okresie
ubezpieczeniowym obowiązywać będzie Próg zwrotu o jeden stopień niższy.
12. Ubezpieczyciel dokona rozliczenia zwrotu składki:
a) po zakończonym okresie ubezpieczeniowym, oraz ponownie
b) po 9 miesiącach od zakończonego okresu ubezpieczeniowego.
13. Ponowne rozliczenie zwrotu składki, o którym mowa w punkcie 12b nastąpi w oparciu o zmianę wskaźnika szkodowości z tytułu przypisanych, do rozliczanego
roku ubezpieczeniowego, odszkodowań, rezerw szkodowych, wypłaconych kosztów sądowych i odzyskanych regresów.
14.Jeżeli ubezpieczający wystąpi o wypłatę odszkodowania już po zapłaceniu przez ubezpieczyciela zwrotu składki, ubezpieczyciel dokona ponownego
rozliczenia zwrotu składki i wystawi notę księgową korygującą. Ubezpieczający zobowiązany jest zwrócić określoną w nocie kwotę zwrotu składki w terminie
15 dni od daty otrzymania noty.
15. Regresy wpływające po terminie z punktu 12b) wpływają na wskaźnik szkodowości ale nie mają wpływu na rozliczenie zwrotu składki. Zwrot składki nie
przysługuje za ostatni okres ubezpieczeniowy.
16. W zależności od wybranej kwoty limitu automatycznego, składka ubezpieczeniowa po uwzględnieniu zwrotu składki, nie może być mniejsza niż:
a)
b)

Kwota limitu automatycznego

Minimalna wysokość składki ubezpieczeniowej po dokonaniu
zwrotu

20 000,0 zł
30 000,0 zł
40 000,0 zł

10 000 zł
20 000 zł
30 000 zł

Zmiana wysokości stawki składki ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczeniowy.
17. Ubezpieczyciel zalicza wypłacone odszkodowania do tego okresu ubezpieczeniowego, w którym zaszedł wypadek ubezpieczeniowy. Jeżeli wypadek
ubezpieczeniowy zajdzie po wygaśnięciu umowy ubezpieczenia, odszkodowanie jest przypisane do ostatniego okresu ubezpieczeniowego.
18. Zmiana wysokości stawki składki ubezpieczeniowej na kolejny okres ubezpieczeniowy zależy od wskaźnika szkodowości i liczby szkód przypisanych do
ostatniego okresu ubezpieczeniowego. Zmianę przedstawia Tabela zmian stawki składki.
19. Ubezpieczyciel przeliczy szkodowość polisy za kończący się okres ubezpieczeniowy aby ustalić stawkę składki ubezpieczeniowej na kolejny okres
ubezpieczeniowy. Zrobi to w następujący sposób:
a) według stanu na dzień w którym ubezpieczyciel wystawi polisę na kolejny okres ubezpieczeniowy, oraz ponownie
b) po 9 miesiącach od zakończenia ostatniego okresu ubezpieczeniowego, aby sprawdzić czy zostały wypłacone nowe szkody lub wpłynęły nowe płatności z
tytułu odzyskanych regresów, przypisane do ostatniego zakończonego okresu ubezpieczeniowego.
20. W przypadku wskazanym w punkcie 19 b), jeśli zmieni się szkodowość przypisana do zakończonego okresu ubezpieczeniowego i ma ona wpływ na zmianę
stawki składki w bieżącym okresie ubezpieczeniowym, ubezpieczyciel, w ciągu 45 od tego terminu, wystawi korektę do polisy za bieżący okres ubezpieczeniowy.
Korekta będzie potwierdzeniem warunków umowy ubezpieczenia, które obowiązują w bieżącym okresie ubezpieczeniowym. Korekta polisy nie wymaga podpisu
ubezpieczającego.
21. Po ustaleniu stawki składki opisanym w punkcie 19 b), kolejne odzyskane regresy i szkody nie będą uwzględniane w wyliczeniu stawki składki na kolejne
okresy ubezpieczeniowe
22.Jezeli stawka składki ubezpieczeniowej zmieni się, ubezpieczający i ubezpieczyciel mają obowiązek – w terminie określonym na fakturze, uregulować
różnicę wysokości składki ubezpieczeniowej.
23. Jeżeli w kończącym się okresie ubezpieczeniowym wskaźnik szkodowości wynosi 0%, ubezpieczyciel ustali stawkę składki na kolejny okres bez
uwzględnienia podwyższeń stawki z ostatniego okresu ubezpieczeniowego, o ile były one zgodne z Tabelą zmian stawki składki.
24. W kolejnych okresach ubezpieczeniowych będą miały zastosowanie zapisy punktów od 18 do 24.

Tabela zmian stawki składki
Wskaźnik szkodowości
0–70%
> 70-100%
>100-150%
> 150–200%
> 200–250%
> 250%

Liczba zgłoszonych szkód
0–2
3 i więcej
0%
0%
+ 10%
+ 15%
+20%
+ 40%
+ 30%
+ 60%
+ 40%
+ 100%
+ 60%
+ 120%

Opłaty za ocenę ryzyka i opinie ubezpieczyciela oraz zasady ich naliczania
25. Ubezpieczający ma obowiązek zapłacić ubezpieczycielowi za ocenę ryzyka oraz za wydanie opinii ubezpieczyciela, zgodnie z zasadami opisanymi w
punkcie 7.4 i 7.5 OWU. Opinia ubezpieczyciela obowiązuje od daty wydania przez okres wskazany w tabeli poniżej, o ile wcześniej nie ustanie ochrona.

Opłaty za ocenę ryzyka
Klienci
Polski

z

Klienci z zagranicy

Opłata za ocenę ryzyka (w PLN)
Kwota ryczałtu za ocenę ryzyka(w PLN)
(jeżeli występuje)
Liczba ocen w ryczałcie
(jeżeli występuje)

Opłaty za wydanie opinii ubezpieczyciela
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Klienci
Polski

z

Klienci z zagranicy
Dotyczy krajów wymienionych
w pkt. 4.21
OWU

Opłata za wydanie opinii ubezpieczyciela (w PLN)
Okres obowiązywania opinii ubezpieczyciela
(w miesiącach)
Ryczałt (liczba opinii)
jeżeli występuje

Kwota ryczałtu (w PLN)
jeżeli występuje
26. Dokumenty wymagane do ustalenia wysokości szkody:

Oświadczenia ubezpieczającego
Ubezpieczający potwierdza, że przed podpisaniem wniosku ubezpieczeniowego otrzymał tekst Ogólnych warunków ubezpieczenia należności handlowych
All Cover (OWU), zatwierdzony uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. nr z dnia ……..roku….., zapoznał się z jego treścią i zgadza
się, aby postanowienia w nim zawarte stanowiły część umowy ubezpieczenia. Ponadto ubezpieczający potwierdza, że odebrał wszystkie wymienione
poniżej załączniki do wniosku ubezpieczeniowego.
Ubezpieczający oświadcza, że wszelkie dane zawarte we wniosku ubezpieczeniowym i w pozostałych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia
są pełne, prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na warunkach przewidzianych przez przepisy Kodeksu
cywilnego, gdyby ubezpieczający zataił dane lub podał nieprawdziwe dane.
Ubezpieczający wnosi o zawarcie z ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia należności handlowych All Cover na podstawie danych zawartych
we wniosku ubezpieczeniowym, deklaracji wstępnej albo formularzu brokerskim oraz zgodnie z OWU, które obowiązują w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia.
Ubezpieczający i ubezpieczyciel zawierają umowę ubezpieczenia na podstawie wniosku ubezpieczeniowego, który podpisał ubezpieczający i
zaakceptował ubezpieczyciel poprzez wystawienie polisy.
Gdy ubezpieczyciel nie zaakceptuje tego wniosku ubezpieczeniowego, umowa ubezpieczenia nie zostaje zawarta. Do zawarcia umowy ubezpieczenia
dochodzi z chwilą doręczenia ubezpieczającemu polisy podpisanej przez ubezpieczyciela.
Ubezpieczający zgadza się, aby Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. przekazywało wszelkie informacje uzyskane w trakcie wykonywania umowy
ubezpieczenia innym podmiotom z grupy Euler Hermes. Informacje te służą między innymi stworzeniu bazy danych o nierzetelnych dłużnikach w ramach
grupy Euler Hermes.
Załącznik: Ogólne warunki ubezpieczenia należności handlowych All Cover (OWU)
Ubezpieczający wnioskuje o dostarczanie odpowiedzi na reklamacje pocztą elektroniczną na adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktów z
ubezpieczycielem.
Wypełnić jeżeli dotyczy Pośrednik obsługujący umowę ubezpieczenia

Broker lub Agent

Nr telefonu

Nr Agenta
Pośrednik nie jest uprawniony do zawierania umów ubezpieczenia.

KLAUZULE
ZWROT KOSZTÓW WINDYKACJI POLUBOWNEJ
Ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczającemu zwrot kwoty netto kosztów windykacji polubownej danej sprawy windykacyjnej pod
następującymi warunkami:
a) koszty windykacji dotyczą należności ubezpieczonych oraz powstałych w trakcie obowiązywania niniejszej klauzuli oraz
b) windykacja prowadzona była przez Euler Hermes Collections sp. z o.o. oraz
c) całość kosztów windykacji została opłacona przez Ubezpieczającego.
O ile spełnione są powyższe warunki zwrot poniesionych kosztów windykacji polubownej nastąpi najwcześniej:
a) w dniu zamknięcia sprawy windykacyjnej - w przypadku całkowitego odzyskania windykowanych należności lub
b) w dniu zamknięcia sprawy szkodowej - w przypadku częściowego odzyskania windykowanych należności
Zwrot kosztów windykacji polubownej następuje w formie odszkodowania z uwzględnieniem udziału własnego ustalonego w polisie oraz bez
uwzględnienia potrącanych franszyz. Zwrot kosztów windykacji polubownej nie ma wpływu na wyliczenie wskaźnika szkodowości.

DANE OSOBOWE
Dane osobowe otrzymane od ubezpieczającego będą przetwarzanie przez ubezpieczyciela w zgodzie z powszechnie obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych a w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).
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W rozumieniu niniejszej klauzuli „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej w dowolnej formie, w dowolnym formacie i na dowolnym nośniku (w tym informacje w formie papierowej, elektronicznej lub innej),
do których ubezpieczający ma dostęp, które ubezpieczający wykorzystuje lub gromadzi lub z którymi ubezpieczający ma kontakt w inny
sposób w ramach wykonywania postanowień umowy ubezpieczeniowej. Do danych osobowych zaliczają się, między innymi, imię i
nazwisko osoby, adres, adres poczty elektronicznej, data urodzenia, adres IP, dane bankowe, dane płatnicze, preferencje oraz wrażliwe
dane osobiste, takie jak poglądy polityczne, preferencje osobiste czy karalność danej osoby.
W rozumieniu niniejszej klauzuli „Straty” oznaczają wszelkie grzywny, kary, opłaty, koszty, wydatki, rekompensaty, odszkodowania i
wynagrodzenia (włącznie z wynagrodzeniem prawników).
Obowiązkiem ubezpieczyciela w ramach realizacji niniejszej umowy ubezpieczeniowej może być przetwarzanie danych osobowych
między innymi pracowników i współpracowników ubezpieczającego. Obowiązkiem ubezpieczającego jest zapewnienie aby takie
przetwarzanie danych pracowników i współpracowników przez ubezpieczyciela było zgodne z mającymi zastosowanie przepisami
dotyczącymi prywatności i ochrony danych. Ten obowiązek obejmuje, o ile ma to zastosowanie, obowiązki informacyjne w stosunku do
właściwych osób zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa ochrony danych oraz zapewnienie podstawy prawnej dla
udostępnienia danych osobowych. W szczególności ubezpieczający zobowiązuje się, że zapozna wszystkich swoich pracowników i
współpracowników, których dane przekaże ubezpieczycielowi w związku z realizacją umowy ubezpieczeniowej, z klauzulą obowiązku
informacyjnego, zawartą w polityce prywatności, zamieszczonej na stronie internetowej ubezpieczyciela.
Ubezpieczający jest zobowiązany do zwolnienia ubezpieczyciela z wszelkiej odpowiedzialności za straty wynikające z ewentualnego
naruszenia przez ubezpieczyciela obowiązków, jakie RODO nakłada na ubezpieczyciela w zakresie przetwarzania danych osobowych
pracowników i współpracowników ubezpieczającego, o ile przetwarzanie to uzasadnione jest realizacją umowy ubezpieczeniowej.
Zasady przetwarzania przez ubezpieczyciela danych osobowych w związku z realizacją umowy ubezpieczeniowej określone są w
najnowszej wersji polityki prywatności i ochrony danych dostępnej na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Data (dzień-miesiąc-rok)
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