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ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZEGO 
Ubezpieczenie krótkoterminowych należności - KUKE Polisa na Świat 
 
 
WNIOSKO-POLISA NR                      
 

Informacje o kontrahencie: 

 
Nazwa kontrahenta   

 
Adres kontrahenta   

 
NIP kontrahenta 

 
Telefon 
 
Faks    
 
E-mail     

Nazwisko osoby do kontaktu 

 

Zgłoszenie roszczenia odszkodowawczego dotyczy WNIOSKU O INTERWENCJĘ  z dnia                                                          

Faktury będące przedmiotem roszczenia Zapłata/nota korygująca/kompensata Saldo 

Nr faktury 

Data 
wystawienia 

faktury 

Data, do 
której ma 
nastąpić 
płatność 
faktury 

Waluta 
faktury 

Przeliczone wg 
kursu z dnia 

Kwota faktury 
w walucie 

Kwota faktury 
w PLN 

Kwota w 
walucie 
faktury 

Przeliczone 
wg kursu z 

dnia 

Kwota w PLN 

 
Data 

Saldo w 
walucie 
faktury 

Saldo w 
PLN 

 

             

             

             

             

             

             

  RAZEM:         
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Zdarzenie, które spowodowało szkodę zgodnie z OWU /§3 ust. 2 Zdarzenia objęte ochroną 
ubezpieczeniową/ 

     Prawnie stwierdzona niewypłacalność 

     Opóźnienie 

     Ryzyko polityczne 

Czy posiadają Państwo  zabezpieczenia płatności: 

   Nie 

   Tak, następujące: 

 

Czy ww. faktury były przedmiotem faktoringu lub innej cesji na rzecz osoby trzeciej: 

       Nie 

       Tak, na rzecz    

Aktualny podmiot, któremu przysługują należności: 

 

 

Do niniejszego roszczenia załączamy następujące dokumenty i oświadczenia: 

 

 

1. Kopie faktur będących przedmiotem roszczenia (łącznie               stron). Jednocześnie oświadczamy , że dostawy i usługi ujęte na ww. fakturach: 

 

  zostały zrealizowane terminowo i zgodnie z zamówieniem 
ww. kontrahenta; kontrahent nie kwestionował obowiązku 
zapłaty i nie wnosił żadnych reklamacji ilościowych bądź 
jakościowych ani innych roszeń wzajemnych.  

 
  Były przedmiotem reklamacji i roszczeń wzajemnych, ale: 

 
  orzeczeniem sądowym lub arbitrażowym (wykonalnym w 

kraju kontrahenta) zasądzono na rzecz Ubezpieczającego 
całość lub część ubezpieczonej należności (kopię dokumentów 
należy dołączyć w punkcie 5).  
 

  kontrahent uznał roszczenie w oświadczeniu sporządzonym 
w formie pisemnej i opatrzonym datą oraz czytelnymi podpisami 
osób reprezentujących kontrahenta, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi umocowanie osób składających oświadczenie 
w jego imieniu (kopię dokumentów należy dołączyć w punkcie 
6). 
 

 
  są przedmiotem reklamacji ilościowych bądź jakościowych 

lub kontrahent kwestionuje obowiązek ich zapłaty z innego 
powodu. 

 
2. Kopia kontraktu/umowy sprzedaży wraz z aneksami i załącznikami 

 

 
  Tak, łącznie                  stron 

 
  Nie i oświadczamy, że z ww. kontrahentem nie została zawarta pisemna umowa sprzedaży. 
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3. Kopie dokumentów WZ lub innych dokumentów potwierdzających odbiór towarów lub usług przez kontrahenta bądź wskazaną przez niego osobę lub podmiot  
    łącznie                 stron 
 
 

  Jednocześnie oświadczamy,  że odbiór towarów bądź usług ujętych na ww. dokumentach i 
fakturach został dokonany przez osobę albo podmiot upoważniony przez kontrahenta do 
działania w jego imieniu. 
 

  Jednocześnie oświadczamy,  że nie wiemy kto dokonał odbioru towaru bądź usługi ujętej na 
ww. dokumentach i fakturach  

 
4. Kopie dokumentów celnych z potwierdzeniem  wywozu towarów 
 
 

  Tak, łącznie                  stron 
 

  Nie. Należności nie dotyczy odprawa celna . 

 
5. Kopie wszystkich dokumentów i pism związanych z toczącym się postępowaniem sądowym,  komorniczym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym, 
  
 

  Tak, łącznie                  stron 
 

  Nie, w stosunku do ww. kontrahenta nie toczy ani nie toczyło się żadne z ww. postępowań. 

 

6. Kopia dokumentu potwierdzającego wysokość zadłużenia (potwierdzenie salda, uznanie długu, uznanie roszczenia etc) 

 

 
  Tak, łącznie                  stron 

 
  Nie, nie posiadamy ww. dokumentów. 

 

7. Oświadczamy, że wszystkie warunki określone § 10 OWU (Limit kredytowy) zostały spełnione: 

 

 

  Tak 

 

  Nie 
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8. Historia rachunku kontrahenta (elektroniczny arkusz kalkulacyjny - zgodnie z poniższym wzorem), który obejmuje odpowiednio okres: 

a)  w przypadku roszczenia na kwotę do 2.500,- PLN - od dnia poprzedzającego wystawienie najstarszej niezapłaconej faktury zgłoszonej w ww. Wniosku o interwencję do dnia zgłoszenia 
roszczenia odszkodowawczego przez Ekstranet  

b) w przypadku roszczenia na kwotę powyżej 2.500,- PLN - 9 miesięcy licząc wstecz od daty wystawienia najstarszej niezapłaconej faktury zgłoszonej w ww. Wniosku o interwencję do dnia 
zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego przez Ekstranet 

   

Historia rachunku kontrahenta musi zawierać: 

- saldo otwarcia na dzień poprzedzający okres, o którym mowa w pkt a) lub b) ze wskazaniem składowych tworzących te należności zgodnie z  powyższym wzorcem, 

- wszystkie zapisy księgowe po stronie debetowej (faktury, korekty, noty odsetkowe i inne rozliczenia) oraz po stronie kredytowej (płatności i inne rozliczenia  z przypisaniem do 
poszczególnych pozycji znajdujących się po stronie debetowej) zgodnie z  powyższym wzorcem, 

- saldo zamknięcia na dzień sporządzenia. 

Obligatoryjny wzór Historii rachunku kontrahenta: 

Nazwa Ubezpieczającego: 

Nazwa Kontrahenta: 

Historia rachunku kontrahenta zawierająca wszystkie transakcje z ww. kontrahentem na wszystkich kontach księgowych za okres od:            do: 

Nr należ-ności Data wystawienia 
(RRRR-MM-DD) 

Data płatności 
(RRRR-MM-DD) 

Kwota należ-
ności w zł  

Kwota należności 
w walucie faktury 

Data spłaty (RRRR-
MM-DD) 

Kwota spłaty w zł  Kwota spłaty w 
walucie faktury 

        

        

Saldo na dzień: (Zgodnie z opisem powyżej) suma suma  suma suma 
        

        

RAZEM: suma suma  suma suma 
Saldo na dzień: (Data zgłoszenia roszczenia) suma suma    

Data sporządzenia: Pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Ubezpieczającego 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

 

Inne /Prosimy wskazać jakie/ 
 

 

Wnosimy o przekazanie odszkodowania w wysokości                                                                                           PLN  na nasze konto: 
 

konto w PLN   numer: 
 

w banku: 
 

 

Sprawę prowadzi: 

Telefon: 

 

Faks: 

E-mail: 

 
Ubezpieczający 

(pieczęć i czytelne podpisy osób upoważnionych do reprezentowania 
Ubezpieczającego) 

Miejscowość, data 


