All Inclusive
Polisa ubezpieczeniowa All Inclusive prezentuje najlepsze rozwiązania,
jakie można zastosować w ubezpieczeniu należności handlowych.
Wykorzystując zdobyte doświadczenie w zakresie zabezpieczania ryzyka
handlowego, Euler Hermes stworzył produkt idealnie dopasowany do
potrzeb polskich przedsiębiorstw. Polisa All Inclusive to ubezpieczenie
innowacyjne, elastyczne i przejrzyste.

czas

¨ 3 miesiące ubezpieczenia gratis
¨ wypadek ubezpieczeniowy już po 60 dniach od zgłoszenia
windykacji
¨ terminy płatności mogą być wydłużone o 60 dni bez zgody
ubezpieczyciela
¨ maksymalnie długi okres na zgłoszenie windykacji – 90 dni
¨ przygotowanie oferty w 24h

pieniądz

¨ naliczanie płatności w pierwszej kolejności na rachunek
ubezpieczającego
¨ zasady rozliczania spłat zgodne z zasadami rachunkowości
¨ możliwość zwrotu kosztów windykacji
¨ progresywny zwrot składki za bezszkodowość
¨ rozliczenie szkody bez stosowania zasady proporcji
¨ brak opłaty wstępnej za zlecenie windykacji

jakość

¨ ubezpieczenie sprzedaży do wszystkich krajów świata
¨ wysoki poziom limitu automatycznego
¨ limit automatyczny przyznawany również na podstawie płatności
gotówkowych
¨ możliwość optymalnego dopasowania warunków polisy do
własnych potrzeb
¨ najkorzystniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia
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Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia Należności Handlowych
All Inclusive

pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50 B, wpisanym
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000156966, posiadającym numer NIP: 5213231588 oraz numer REGON: 015319879.
– zwanym dalej Ubezpieczycielem
oraz
Nazwa firmy
Adres rejestrowy
Ulica, nr domu, nr lokalu
Kod pocztowy

Miejscowość

Dane rejestrowe
Rejestr

KRS/EDG *

Prowadzony/a przez:

Numer w rejestrze
REGON:

NIP

Kapitał
Zarząd. Osoby reprezentujące
Skład Zarządu
Osoby reprezentujące
Sposób reprezentacji
Osoby odpowiedzialne za kontakty z Ubezpieczycielem
Zmiana osoby upoważnionej do kontaktów i składania oświadczeń woli w związku z Umową Ubezpieczenia nie stanowi zmiany Umowy Ubezpieczenia

Adres do celów zawiadomień i korespondencji (jeżeli inny niż rejestrowy)
Ulica, nr domu, nr lokalu
Kod pocztowy

Miejscowość

email

Nr telefonu

Nr faxu

Bank
Numer rachunku

*niepotrzebne skreślić
– zwanym dalej Wnioskodawcą /Ubezpieczającym.
Niniejszym Ubezpieczający składa Wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia Należności Handlowych z Towarzystwem
Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. na podstawie danych zamieszczonych w Deklaracji Wstępnej.
Warunki Szczegółowe
Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia Należności Handlowych z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.
1.

W jaki sposób i na jakiej podstawie obliczana jest składka ubezpieczeniowa?
Składka, którą w danym roku ubezpieczeniowym Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, ustalana jest na początku roku
ubezpieczeniowego. Składka wyliczana jest w następujący sposób: obrót będący podstawą do wyliczenia składki x stawka
składki ubezpieczeniowej x współczynnik szkodowości obowiązujący w danym roku (Warunki Szczegółowe, punkt 4).

Obrót będący podstawą do wyliczenia składki w danym roku ubezpieczeniowym:
I. Zrealizowany obrót w ostatnim pełnym roku obrotowym za

rok* (z VAT)

II. w tym obrót gotówkowy
III. w tym obrót nieobjęty ochroną ubezpieczeniową (zgodnie z § 2. punkt 1. OWU)
IV. inny (jaki?)
Obrót będący podstawą do wyliczenia składki (I  (II + III + IV )

* W przypadku firm nowo założonych – obrót planowany
Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes Spółka Akcyjna
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, Nr KRS: 0000156966; NIP: 5213231588;
Wysokość kapitału zakładowego: 17 400 000,00 zł;
Wysokość kapitału zakładowego wpłaconego: 17 400 000,00 zł;
Siedziba: kraj Polska, woj. mazowieckie, powiat m.st. Warszawa,
gmina Warszawa, miejsc. Warszawa

ul. Domaniewska 50 B
02672 Warszawa
tel. (22) 385 46 55
fax (22) 385 48 80

www.eulerhermes.pl
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Podstawowa stawka składki (po wyliczeniu obrotu):

_________,____

stawka podstawowa

%

Opcje dodatkowe
Ubezpieczający może zmienić postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia poprzez wybranie dodatkowych opcji.
Ubezpieczający składa wniosek o zmianę wymienionych niżej warunków Umowy Ubezpieczenia. Zmiana ta powoduje
zwiększenie lub zmniejszenie podstawowej stawki składki zgodnie z listą:
ustalenie rocznej formy płatności – Ubezpieczający płaci składkę jednorazowo na początku okresu
ubezpieczenia

5%

ustalenie półrocznej formy płatności – Ubezpieczający płaci składkę w dwóch ratach na początku każdego
półrocza

3%

ustalenie straty minimalnej w wysokości 4 000 zł, jako odstępstwo od § 1. punkt 1.8. OWU

5%

ustalenie limitu automatycznego do kwoty 25 000 zł, jako odstępstwo od § 2. punkt 2.2. OWU

10%

wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej należności, które powstały w ciągu 90 dni przed rozpoczęciem
Umowy Ubezpieczenia, jako odstępstwo od § 1. punkt 1. OWU

10%

objęcie ochroną wypadków ubezpieczeniowych, które wystąpią po zakończeniu obowiązywania Umowy
Ubezpieczenia, jako odstępstwo od § 4. punkt 2.2. OWU

+10%

ubezpieczenie kaucji gwarancyjnych

+5%

udział własny w wysokości 10%, jako odstępstwo od § 6. punkt 1. OWU

+10%

maksymalna wysokość odszkodowania w wysokości 40krotności składki zapłaconej za dany rok
ubezpieczeniowy, jako odstępstwo od § 6. punkt 2. OWU

+10%

Stawka składki ubezpieczeniowej:
_____,____%

_________%

+

Podstawowa stawka składki

_____,____%

=

Suma dopłat / rabatów

Stawka składki ubezpieczeniowej

Składka ubezpieczeniowa:
1

_________%
Obrót będący podstawą
do wyliczenia składki

x

Uzgodniona stawka składki
ubezpieczeniowej

x

Współczynnik
szkodowości

=
Składka ubezpieczeniowa

Składka płatna jest miesięcznie za każdy okres z góry, o ile nie wybrano innej opcji.
Składka, którą Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić w danym roku ubezpieczeniowym, wynosi co najmniej 5 000 zł.
2.

Jakie dane Ubezpieczający musi podać w celu wyliczenia składki ubezpieczeniowej i jakie są konsekwencje
niepodania tych danych?
Ubezpieczający jest zobowiązany do przekazania Ubezpieczycielowi danych dotyczących obrotu będącego podstawą do
wyliczenia składki (zgodnie z punktem 1. Warunków Szczegółowych) w ciągu 14 dni po zakończeniu danego roku
ubezpieczeniowego. W przypadku nieprzekazania tych danych we właściwym terminie, składka ubezpieczeniowa w kolejnym roku
będzie ustalona na podstawie ostatnich dostępnych danych o obrocie powiększonych o 20%.
3.

Jakie zniżki przysługują Ubezpieczającemu?

3.1. Jeżeli w pierwszym roku ubezpieczeniowym wskaźnik szkodowości wyniesie 0%, Ubezpieczyciel dokona na rzecz
Ubezpieczającego zwrotu składki należnej za dany rok ubezpieczeniowy zgodnie z progiem 1 „Tabeli zwrotów składki”.
Jeżeli wskaźnik szkodowości przekroczy 0%, zwrot składki w pierwszym roku ubezpieczeniowym nie przysługuje, zgodnie z
progiem bazowym.
3.2. Wskaźnik szkodowości wyrażony w % obliczany jest poprzez podzielenie sumy przypisanych do danego roku
ubezpieczeniowego odszkodowań i rezerw szkodowych (bez uwzględniania zwrotu kosztów windykacji) przez składkę
należną za dany rok ubezpieczeniowy (zgodnie z punktem 1. Warunków Szczegółowych).
3.3. Począwszy od drugiego roku ubezpieczeniowego, w zależności od wskaźnika szkodowości w danym roku, zwrot składki
ulegnie zmianie według schematu:
a) dla wskaźnika szkodowości równego 0% zwrot składki wzrośnie o 1 próg zgodnie z „Tabelą zwrotów składki” w stosunku
do progu obowiązującego w roku poprzednim.
b) dla wskaźnika szkodowości większego niż 0% zwrot składki zmniejszy się o 1 próg zgodnie z „Tabelą zwrotów składki” w
stosunku do progu obowiązującego w roku poprzednim. W przypadku osiągnięcia progu bazowego, zwrot składki za dany
rok nie przysługuje.
3.4. W przypadku wystąpienia Ubezpieczającego o wypłatę odszkodowania już po otrzymaniu zwrotu składki, wynikającego z
niniejszej klauzuli, nastąpi odpowiednie rozliczenie dokonanego zwrotu składki. Ubezpieczający zobowiązany jest do
przekazania Ubezpieczycielowi otrzymanego zwrotu składki w ciągu 7 dni od wystąpienia o wypłatę odszkodowania.
3.5. Zwrot składki nie przysługuje w ostatnim roku ubezpieczeniowym.
3.6. Składka ubezpieczeniowa, po uwzględnieniu zwrotu składki nie może być mniejsza niż 5 000.00 zł
Tabela zwrotów składki
Próg

Próg Bazowy

Próg 1

Próg 2

Próg 3

Próg 4

Próg 5

Zwrot składki

0%

10%

15%

20%

25%

30%
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4. Czy wysokość składki ubezpieczeniowej zmienia się wraz ze zmianą wysokości współczynnika szkodowości?
4.1. Współczynnik szkodowości jest to współczynnik, o jaki zmienia się stawka ubezpieczeniowa na kolejny rok. Współczynnik ten
wynosi 1 w pierwszym roku ubezpieczeniowym.
4.2. Współczynnik szkodowości na kolejny rok ubezpieczeniowy ulega zmianie, w zależności od wskaźnika szkodowości
obliczonego zgodnie z punktem 3.2. Warunków Szczegółowych i liczby szkód, które wystąpiły w danym roku
ubezpieczeniowym.
4.3. Zmiana współczynnika szkodowości określona jest w „Tabeli zmian współczynnika szkodowości”.
4.4. W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości oraz liczba szkód, które wystąpiły w danym roku ubezpieczeniowym, wyznaczają
wariant B, C, D, E lub F, współczynnik szkodowości w kolejnym roku ubezpieczeniowym zmieni się o % podany w „Tabeli
zmian współczynnika szkodowości".
4.5. W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości oraz liczba szkód w danym roku ubezpieczeniowym wyznaczają wariant A, w
kolejnym roku ubezpieczeniowym zostanie anulowane ostatnie podwyższenie współczynnika szkodowości.
4.6. W przypadku wypłaty odszkodowania przypisanego do poprzedniego okresu ubezpieczenia i w związku z tym
zmieniającego się współczynnika szkodowości, Ubezpieczyciel dokona ponownej kalkulacji składki ubezpieczeniowej
zgodnie z powyższymi zasadami. Wówczas Ubezpieczający zobowiązany jest do dopłaty składki ubezpieczeniowej lub
kwota dopłaty zostanie potrącona z przyznanego odszkodowania.
Tabela zmian współczynnika szkodowości
Liczba powstałych szkód

Wskaźnik
szkodowości

Wariant

0–1

2–5

>5

≤ 30%

0%

0%

0%

> 30% – 100%

0%

0%

0%

A
B

> 100% – 150%

+ 10%

+ 40%

+ 50%

C

> 150% – 200%

+ 30%

+ 60%

+ 80%

D

> 200% – 250%

+ 40%

+ 80%

+ 100%

E

> 250%

+ 60%

+ 100%

+ 120%

F

Rozpoczęcie umowy: (najwcześniej w miesiącu, w którym złożono wniosek)
01
dzień

miesiąc

rok

Czas trwania umowy: 1 rok
Potwierdzenie / Oświadczenie Wnioskodawcy
Wnioskodawca potwierdza, że otrzymał przed podpisaniem niniejszego Wniosku tekst Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Należności
Handlowych (OWU), przyjętych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. nr 1/VI/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 r.,
zapoznał się z treścią tego dokumentu i zgadza się, aby postanowienia w nim zawarte stanowiły część Umowy Ubezpieczenia. Ponadto
Wnioskodawca potwierdza odbiór wszystkich pozostałych załączników wymienionych poniżej we Wniosku.
Umowa Ubezpieczenia zostaje zawarta na podstawie niniejszego Wniosku Ubezpieczeniowego podpisanego przez Wnioskodawcę.
Ponadto Wnioskodawca oświadcza, iż wszelkie dane zawarte w tym Wniosku, jak i w pozostałych dokumentach związanych z Umową
Ubezpieczenia są pełne, prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na warunkach przewidzianych przez przepisy Kodeksu cywilnego.
Wnioskodawca wnosi o zawarcie z Ubezpieczycielem Umowy Ubezpieczenia Należności Handlowych na podstawie danych zawartych w niniejszym
Wniosku Ubezpieczeniowym oraz zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Należności Handlowych (OWU), obowiązującymi w dniu zawarcia
Umowy Ubezpieczenia.
Wnioskodawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. wszelkich informacji, uzyskanych w trakcie
wykonywania Umowy Ubezpieczenia Należności Handlowych innym firmom z grupy Euler Hermes. Informacje powyższe służą między innymi
stworzeniu bazy danych o nierzetelnych dłużnikach w ramach grupy Euler Hermes.
Wnioskodawca oświadcza, że w przypadku niepoinformowania Ubezpieczyciela o zmianie adresu, wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia
wysłane pod adres ostatniej znanej siedziby Wnioskodawcy, wywierają skutki prawne doręczenia od dnia, w którym byłyby doręczone, gdyby
Wnioskodawca nie zmienił adresu siedziby. Niniejszy wniosek uznaje się za ważny przez 2 miesiące od daty podpisania przez Wnioskodawcę.

W załączeniu:
Część B

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Należności Handlowych (OWU)

Część C

Formularze:
– Wzór wniosku o ustalenie limitu kredytowego / ratingu,
– Zgłoszenie szkody.
*

Pośrednik obsługujący Umowę Ubezpieczenia :
*

Broker / Agent

Nr telefonu

Nr Agenta
*

Pośrednik nie jest uprawniony do zawierania Umów Ubezpieczenia.

brak pośrednika

Data (dzieńmiesiącrok)

Podpis i pieczątka
Wnioskodawcy
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Podpis i pieczątka
Wnioskodawcy

