
5 listopada 2019 r., Haston City Hotel, Wrocław

Ubezpieczenie należności           
bez tajemnic



Zapraszamy do udziału w konferencji „Ubezpieczenie należności bez tajemnic”. Wspólnie                    
z Euler Hermes podzielimy się wiedzą i doświadczeniem w najbardziej istotnych dla 
Klientów obszarach:

 • Rynek ubezpieczeń należności w Polsce,

 • Ocena zdolności i wiarygodności kredytowej podmiotów gospodarczych,

 • Rynek usług faktoringowych w dobie zmian rynkowych i regulacyjnych,

a także w innych kwestiach, istotnych dla negocjacji i obsługi umowy ubezpieczenia                           
w Euler Hermes.

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

UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI BEZ TAJEMNIC – 5 LISTOPADA 2019

Haston City Hotel
ul. Irysowa 1/3, Wrocław



10:00 - 10:15  Rejestracja/Przywitanie Gości

10:15 - 11:00  Rynek ubezpieczeń należności w Polsce
  Marcin Olczak - Dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych i Politycznych, 
  Marsh

11:00 - 11:45  Ocena zdolności i wiarygodności kredytowej podmiotów 
  gospodarczych przez Ubezpieczyciela
  Tomasz Starus – Członek Zarządu, Euler Hermes 

11:45 - 12:00  Przerwa kawowa

12:00 - 12:45  Oblicza oszustw gospodarczych XXI wieku - stare zagrożenia
  w nowym wydaniu
  Krzysztof Piotrowski – Zastępca Dyrektora Działu Windykacji, Euler Hermes

12:45 - 13:30  Rynek usług faktoringowych w dobie zmian rynkowych 
  i regulacyjnych

  Paweł Perekitko – Członek Zarządu, Santander Factoring
  Daniel Wołkiewicz – Dyrektor Makroregionu, Santander Factoring

13:30 - 14:10  Jak skutecznie ubezpieczyć portfel odbiorców?
  Marek Linartowicz – Dyrektor Zespołu Poznań, Departament Ryzyk 
  Kredytowych i Politycznych, Marsh

14:15  Q&A, Networking, Lunch

Agenda Spotkania:



Prelegenci - Euler Hermes

TOMASZ STARUS
Członek Zarządu, Euler Hermes 

Od ponad 20 lat wspiera rozwój rynku ubezpieczeń należności w Polsce. W  polskich 
spółkach grupy Euler Hermes odpowiada za piony ryzyka, informacji, windykacji oraz 
szkód.

KRZYSZTO PIOTROWSKI
Zastępca Dyrektora Działu Windykacji, Euler Hermes 

Doświadczony ekspert w obszarze windykacji i kontroli wewnętrznej. W Euler Hermes 
jako Zastępca Dyrektora Działu Windykacji odpowiada za struktury windykacji tere-
nowej, obszar obrotu wierzytelnościami oraz działania weryfikacyjne, wspierające proces 
przeciwdziałania wyłudzeniom.

PAWEŁ PEREKITKO
Członek Zarządu, Santander Factoring 

Od 15 lat związany z rynkiem faktoringu. Uczestniczył w licznych projektach związanych 
z rozwojem produktów faktoringowych oraz wdrażaniem niestandardowych rozwiązań. 
Od 2019 roku pełni funkcję Członka Zarządu, odpowiedzialnego za obszar sprzedaży 
Santander Factoring.

DANIEL WOŁKIEWICZ
Dyrektor Makroregionu, Santander Factoring 

Posiada 13-letnie doświadczenie w obszarze faktoringu. W swojej karierze piastował różne
stanowiska od handlowca po Dyrektora Regionalnego w jednej z kluczowych spółek
faktoringowych. Od 4 lat związany z Santander Factoring, gdzie obecnie pełni rolę
Dyrektora Makroregionu.

Prelegenci - Santander Factoring



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. 

MAREK LINARTOWICZ
Dyrektor Zespołu, Departament Ryzyk Kredytowych i Politycznych, Marsh

Od 2006 roku związany z rynkiem ubezpieczeń należności. W Zespole Ryzyka
Kredytowe i Polityczne Marsh od 2009 roku, specjalizacja negocjacje i obsługa 
programów klientów lokalnychi międzynarodowych. Odpowiedzialny za rozwój 
praktyki w regionie zachodnim.

Prelegenci - Marsh

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 ponad1000 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.

Euler Hermes to światowy lider z ponad 100-letnim 
doświadczeniem na rynku ubezpieczeń należności 
handlowych, gwarancji ubezpieczeniowych
i windykacji należności. Firma oferuje swoim klientom 
z sektora B2B usługi finansowe, wspierające 
zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. 
Euler Hermes posiada sieć wywiadowni 
gospodarczych, które analizują codzienne zmiany 
wypłacalności małych, średnich oraz 
międzynarodowych firm działających na rynkach 
odpowiadających za 92% światowego PKB. 

Firma jest obecna w ponad 50 krajach i zatrudnia
 przeszło 5800 pracowników. W 2018 roku Euler 
Hermes ubezpieczył na całym świecie transakcje 
biznesowe o łącznej wartości 962 mld euro.

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

UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI BEZ TAJEMNIC - 5 LISTOPADA 2019

Haston City Hotel
ul. Irysowa 1/3
51-117 Wrocław

RSVP: 
izabela.stepien@marsh.com                                                                                                                                   
do 28 października 2019 r.


