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Gospodarka światowa balansuje na granicy recesji. Zwiększa się więc ryzyko prowadzenia działalności

gospodarczej i upadku kluczowego kontrahenta. Tym samym rośnie wartość polis ubezpieczenia

należności. Zainteresowani ochroną mają w czym wybierać

Krzysztof Chechłacz, prezes TU Euler Hermes, podniósł w kryzysie składki i stracił część zrażonych
klientów, ale nowych ma więcej, fot. mat. prasowe
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Kryzys otwiera szanse w biznesie, o ile ktoś wie, jak poradzić sobie z turbulencjami. Udziałowcy spółki
3W Dystrybucja Budowlana z Rudy Śląskiej dostrzegli swoją szansę i w 2009 r. uruchomili firmę
dystrybuującą materiały budowlane. We wrześniu 2011 r. ruszył jej dziewiąty oddział, hurtownia w
Radomiu. Pozostałe działają między innymi w Krakowie, Poznaniu, Łodzi i w Bielsku-Białej. Niemal od
początku istnienia przedsiębiorstwo ze Śląska korzysta z ubezpieczenia należności.
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początku istnienia przedsiębiorstwo ze Śląska korzysta z ubezpieczenia należności.

– Rozwiązuje nam ono kilka problemów. To nie polisa od ognia, ale narzędzie, z którego korzystamy na
co dzień – mówi Tomasz Zuzaniuk, wiceprezes zarządu 3W Dystrybucja Budowlana.

Firma wybrała ofertę Eulera Hermesa. Dzięki udostępnionym bazom danych jej pracownicy sprawdzają
wiarygodność klientów, zlecają ubezpieczycielowi windykacje czy prowadzenie związanych z tym spraw
sądowych.

– Narzędzie to poprawia również dyscyplinę płatniczą. Nasi kontrahenci obawiają się, że informacja
o zaległościach szybko pojawi się w bazie ubezpieczyciela – opowiada Tomasz Zuzaniuk. Dodaje, że
ubezpieczenie należności nie jest tanie. – Ale to godziwa oferta. Liczyliśmy starannie i wyszło nam, że
bardziej opłacalne jest korzystanie z oferty ubezpieczyciela niż samodzielne pilnowanie należności –
podkreśla.

Zatory płatnicze i ryzyko upadłości kontrahentów nieprędko znikną z krajobrazu polskiej gospodarki.
Ubezpieczenie należności pozwala zminimalizować niebezpieczeństwo. Z analizy ofert, jaką
przeprowadził „Forbes”, rozsyłając ankiety do wybranych wiodących ubezpieczycieli, wynika, że
przedsiębiorcy chcący chronić swoje należności mają w czym wybierać. Szczególną uwagę zwracaliśmy
na kompleksowość ofert zdejmujących z klientów jak najwięcej obciążeń. Prosiliśmy o podanie
standardowych warunków dostępnych dla szerokiego grona firm. W tym porównaniu najlepiej wypadł
Euler Hermes, międzynarodowa grupa finansowo-ubezpieczeniowa powstała z połączenia francuskiego
Eulera i niemieckiej Hermes Kreditversicherungs.

W wypadku ochrony od skutków włamania czy pożaru polisę chowa się do szuflady i zapomina o niej

do czasu, gdy dojdzie do wypadku lub nadejdzie termin jej wygaśnięcia. Z ubezpieczeniem należności
jest inaczej, wiąże się ono ze współpracą z ubezpieczycielem: monitorowaniem płatności, pilnowaniem
należności i ich terminów, sprawdzaniem kontrahentów – nowe obowiązki, ale i znaczne korzyści.
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Jacek Lisowski z Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podkreśla, że
informacje ubezpieczyciela o standingu finansowym kontrahentów pomagają podjąć decyzję dotyczącą
współpracy oraz zwiększają wiarygodność posiadacza polisy, np. wobec banku. Są pomocne w
zarządzaniu ryzykiem, ustalaniu optymalnych warunków płatności oraz budowaniu bezpiecznego portfela
odbiorców.

– Zdecydowana większość naszych klientów ubezpiecza należności wszystkich swoich kontrahentów,

a nie tylko tych wybranych, największych. Tak jest pewniej – mówi Krzysztof Chechłacz, prezes TU
Euler Hermes.

Od początku istnienia, czyli od 1993 roku, korzysta z takiej ochrony Grupa BIMs PLUS, jedna z
największych hurtowni w Polsce zaopatrująca rzemieślników oraz firmy wykonawcze w artykuły techniki
grzewczej, sanitarnej, domowej, wentylacji, klimatyzacji i sieci zewnętrznych.
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