
13 listopada 2019 r., The Heart (Warsaw Spire), Warszawa

Eksport                                        
Jak bezpiecznie sprzedawać



Zapraszamy do udziału w konferencji „Eksport. Jak bezpiecznie sprzedawać.”

Wspólnie z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz ekspertem z firmy Forveti 
podzielimy się wiedzą i doświadczeniem w zakresie:

 • kluczowych ryzyk dla polskich przedsiębiorstw przy ekspansji zagranicznej

 • praktyk handlowych na głównych rynkach eksportowych

 • specyfiki windykacji zagranicznej

 • zmian wprowadzonych w produkcie „Na trudne rynki – Polisa na Wschód” KUKE

 • podpowiemy jak rozpoznać próbę wyłudzenia ze strony nieuczciwego kontrahenta

Wydarzenie dedykujemy w szczególności dyrektorom finansowym, kontrolerom oraz osobom 
odpowiedzialnym za zarządzanie należnościami.

EKSPORT. JAK BEZPIECZENIE SPRZEDAWAĆ – 13 LISTOPADA 2019

The Heart, Warsaw Spire (38 piętro)                                                                                                 
Plac Europejski 1, Warszawa



09:30 - 10:00  Rejestracja

10:00 - 10:15  Przywitanie gości
         Artur Grześkowiak - Prezes Zarządu, Marsh

10:15 - 11:15  Bezpieczna ekspansja – wyzwania dla eksportu 
  (przegląd rynków w Europie, Afryce i Azji)

Janusz Władyczak – Prezes Zarządu, KUKE
Elżbieta Kacprzykowska - Dyrektor Departamentu Sprzedaży, KUKE

• Kluczowe ryzyka według polskich przedsiębiorstw
• Ryzyka ekspansji zagranicznej

11:15 - 12:00  Jak maksymalizować sprzedaż przy zachowaniu jej bezpieczeństwa?
Marcin Olczak - Dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych i Politycznych, Marsh
Mateusz Morze - Kierownik Zespołu, Departamentu Ryzyk Kredytowych 
i Politycznych, Marsh

• Oferta produktowa Towarzystw Ubezpieczeniowych 
• Jak uzyskać wyższy limit kredytowy?

12:00 - 12:30  Przerwa kawowa

12:30 - 13:45  Co robić by odzyskać dług od zagranicznego kontrahenta? 
  Amelia Bień – Dyrektor Departamentu Windykacji, KUKE

• Praktyki handlowe 
• Specyfika windykacji zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem                            

najważniejszych zasad postępowania sądowego

13:45 – 14:15  Bezpieczne transakcje do krajów o podwyższonym ryzyku eksportowym 
  (Rosja, Białoruś, Ukraina i in.) 
  Amelia Bień – Dyrektor Departamentu Windykacji, KUKE

• Jak zminimalizować ryzyko handlu w tych krajach 
• Niezbędne dokumenty do skutecznej windykacji

14:15 – 15: 00  Jak unikać oszustw i nieprzewidzianych zdarzeń ze strony kontrahentów 
  i pracowników?
  Piotr Telidecki – Wiceprezes Zarządu, Forveti

• Prewencja w wykrywaniu oszustów ze strony klientów
• Analiza mechanizmów oszustw (przykłady) 
• Wpływ aktywnego zarządzania należnościami na ryzyko nadużyć

  
15:00   Q&A, Networking, Lunch

Agenda Spotkania



Prelegenci - KUKE

JANUSZ WŁADYCZAK
Prezes Zarządu, KUKE 

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w krajowych i zagranicznych instytucjach 
finansowych.

ELŻBIETA KACPRZYKOWSKA
Dyrektor Departamentu Sprzedaży, KUKE 

Od początku swojej kariery zawodowej związana z branżą finansową. Zajmowała się 
kredytami i kredytami trudnymi, a następnie ubezpieczeniami finansowymi. W KUKE 
od 2016 r., gdzie odpowiada za sprzedaż ubezpieczeń należności i gwarancji 
ubezpieczeniowych.

AMELIA BIEŃ
Dyrektor Departamentu Windykacji, KUKE 

Od początku kariery zawodowej, czyli od 2003 r. zajmuje się problematyką windykacji
w obszarze ubezpieczeń należności. W latach 2014-17 odbyła aplikację adwokacką, 
zakończoną zdanym egzaminem. W KUKE od marca 2019 r.

PIOTR TELIDECKI
Ekspert z wieloletnim doświadczeniem biznesowym w dziedzinie zarządzania
należnościami i kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach handlowych 
i produkcyjnych

Specjalizuje się we wdrażaniu w przedsiębiorstwach systemów zarządzania 
należnościami, systemów windykacji oraz efektywnych systemów sprzedaży w oparciu 
o aktywne zarządzanie należnościami. 



MARCIN OLCZAK
Dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych i Politycznych, Marsh 

Od 18 lat zajmuje się obsługą i negocjacjami polis lokalnych i międzynarodowych.
Ekspert w tworzeniu i analizie zapisów polisowych. Autor / współautor wielu
publikacji o tematyce związanej z ubezpieczeniem kredytu kupieckiego. 

MATEUSZ MORZE
Kierownik Zespołu, Departament Ryzyk Kredytowych i Politycznych, Marsh

Z branżą ubezpieczeniową związany od ponad 8 lat. Do Departamentu Ryzyk
Kredytowych i Politycznych Marsh dołączył w 2011 roku, a w 2017 roku objął funkcję
kierownika warszawskiego zespołu. Specjalizuje się w aranżowaniu programów
ubezpieczeniowych oraz obsłudze kluczowych klientów Marsh w zakresie 
ubezpieczeń kredytu kupieckiego.

Prelegenci - Marsh

ARTUR GRZEŚKOWIAK
Prezes Marsh Polska, Szef regionu północnego w Europie Środkowej
 i Południowo-Wschodniej

Karierę w branży ubezpieczeniowej rozpoczął w 2007 roku. Przez ostatnie 20 lat 
zajmował różne stanowiska kierownicze w firmach brokerskich. W Marsh & McLennan 
Companies od 2016 roku. Jest Prezesem Marsh Polska, Szefem regionu północnego 
w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej i członkiem Zespołu Executive 
Management w regionie Austria/CEE.



Organizatorzy:

Marsh, w Polsce od 1992 r., należy do Grupy
Marsh & McLennan Companies - światowego
lidera oferującego specjalistyczne usługi
oraz doradztwo w zakresie zarządzania
ryzykiem. W Polsce Grupa zatrudnia ponad
1000 pracowników, rocznie plasuje ponad
1 300 000 000 zł składki ubezpieczeniowej
brutto (dane za 2018 r.).

Zespół Ryzyk Kredytowych i Politycznych
Marsh jest największym i najdłużej działającym
brokerem specjalistą w zakresie ubezpieczeń
należności w Polsce.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji spotkań pod nazwą
„Ubezpieczenie należności bez tajemnic”, podczas których od 2013 roku przybliżamy praktyki
związane z rynkiem ubezpieczeń oraz zarządzaniem należnościami.

Dodatkowo, zachęcamy do skorzystania ze stolików eksperckich, przy których będzie można 
bezpłatnie uzyskać porady i wsparcie od specjalistów KUKE oraz Marsh  (ubezpieczenia finansowe 
i majątkowe).

KUKE od 1991 r. ubezpiecza transakcje
handlowe polskich przedsiębiorców.
Oferuje usługi zapewniające bezpieczną
wymianę handlową w kraju i za granicą.
Jest częścią Grupy Polskiego Funduszu
Rozwoju. KUKE to jedyny ubezpieczyciel
w Polsce oferujący ubezpieczenia gwarantowane
przez Skarb Państwa. Poprzez spółkę zależną
KUKE Finance finansuje zagraniczne i krajowe
należności w ramach wszystkich dostępnych
na rynku rodzajów faktoringu.

Marsh zdobył tytuł najlepszego Brokera 
na świecie w zakresie ubezpieczeń 
należności handlowych w rankingu 
Excellence in Trade Awards 2017 magazynu 
„Trade & Forfaiting Review” (TFR).



Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona -  
o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

This is marketing material.

The information contained herein is based on sources we believe reliable and should be understood  
to be general risk management and insurance information only. The information is not intended  
to be taken as advice with respect to any individual situation and cannot be relied upon as such. 

Copyright © 2019 Marsh Ltd All rights reserved
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RSVP: 
kamila.rusek@marsh.com                                                                                                                                   
do 6 listopada 2019 r.


