
UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI BEZ TAJEMNIC
POZNAŃ, 22 LISTOPADA 2017, 9:00 - 14:00



Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Ubezpieczenie należności bez Tajemnic.

Wspólnie z Euler Hermes podzielimy się wiedzą i doświadczeniem w tych najbardziej istotnych 
dla Klientów obszarach:

• Praktyki oceny limitów kredytowych.
• Metodologii czynników branych pod uwagę w procesie przyznawania limitów kredytowych.
• Najczęstszych przyczyn odmów wypłat odszkodowań.
• Szans i zagrożeń na rynku ubezpieczeń należności w Polsce.

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

UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI BEZ TAJEMNIC - EULER HERMES

Hotel Poznański
ul. Krańcowa 4, 62-030 Luboń k/Poznania 09:00 - 09:15 Rejestracja/ Przywitanie gości

09:15 - 09:45  Rynek ubezpieczeń należności w Polsce 
  Marcin Olczak, Dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych i Politycznych, Marsh

09:45- 11:00  Analiza kredytowa oraz ustalanie limitów kredytowych w praktyce
  Magdalena Szewczyk, Kierownik Zespołu w Biurze Analiz i Monitoringu Ryzyka, 
  Piotr Pławski - Kierownik Zespołu w Biurze Oceny Ryzyka, Euler Hermes

• Sytuacja na rynku według EH.
• Metodologia, praktyka oceny limitu.
• Istotne cechy dokumentów finansowych do oceny limitu.

11:00 - 11:15  Przerwa kawowa

11:15 - 12:30  Windykacja należności oraz likwidacja szkód w praktyce
  Krzysztof Rzepka, Dyrektor Zarządzający Biurem Windykacji i Likwidacji Szkód, 
  Euler Hermes

• Proces odszkodowawczy w EH–  omówienie.
• Najczęstsze powody odmów wypłat odszkodowania.
• Istotne kwestie związane z procesem sprzedaży.

12:30 - 13:15 Czego nie znajdziesz w umowie 
  Marek Linartowicz, Kierownik Działu Ryzyk Kredytowych i Politycznych, Marsh

• Jaki jest koszt polisy?
• Na co zwracać uwagę przy negocjacjach
• Mocne strony ubezpieczyciela

13:30  Lunch

AGENDA SPOTKANIA



PRELEGENCI

Marcin Olczak
Dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych i Politycznych, Marsh Polska
W Marsh od 2000 roku, od 17 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
Kierownik Zespołu, Departament Ryzyk Kredytowych i Politycznych,  Marsh Polska
Od 2006 roku związany z rynkiem ubezpieczeń należności. W Zespole Ryzyka Kredytowe 
i Polityczne Marsh od 2009 roku, specjalizacja negocjacje i obsługa programów klientów 
lokalnych i międzynarodowych. Odpowiedzialny za rozwój praktyki w regionie zachodnim.

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 930 pracowników, rocznie plasuje ponad 917 000 000 zł składki 
ubezpieczeniowej brutto (dane za 2016 r.)

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

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

Mamy przyjemność zaprosić Państwo do wzięcia udziału w 8 edycji spotkań pod nazwą Ubezpieczenie 
należności bez Tajemnic, podczas których od 2013 roku przybliżamy praktyki związaną z rynkiem 
ubezpieczeń oraz  zarządzaniem należnościami.

„Ubezpieczenie należności bez Tajemnic: Euler Hermes” to spotkanie otwierające cykl przyszłorocznych 
konferencji z głównymi graczami rynku ubezpieczeń należności, podczas których przybliżymy działanie 
ubezpieczyciela od strony najistotniejszych procesów dla Klientów: oceny limitów kredytowych oraz 
likwidacji szkód.

Serdecznie zapraszamy!

Euler Hermes jest częścią międzynarodowej grupy ubezpieczeniowo
-finansowej. Euler Hermes działa na polskim rynku od 1998 roku, 
oferując rozwiązania dopasowane do specyfiki i indywidualnych potrzeb 
firm prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności. 
Posiada w ofercie następujące produkty: ubezpieczenie należności, 
windykację wierzytelności,  gwarancje ubezpieczeniowe, raporty 
handlowe oraz analizy branżowe.

Krzysztof Rzepka
Dyrektor Zarządzający Biurem Windykacji i Likwidacji Szkód, Euler Hermes
W Euler Hermes od 2009 roku jako Zastępca Dyrektora Generalnego i Dyrektor Finansowy 
w polskiej spółce windykacyjnej. Od 2004 roku jest on członkiem ACCA, a od 2008 roku ma 
uprawnienia biegłego rewidenta (PCA). Ukończył Wydział Finansów i Bankowości Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie oraz jest absolwentem studiów podyplomowych na kierunku 
ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Magdalena Szewczyk
Kierownik Zespołu w Biurze Analiz i Monitoringu Ryzyka, Euler Hermes
Od 14 lat związana z Euler Hermes i oceną ryzyka kredytowego. Zajmuje się nadawaniem ratingów 
oraz bieżącym monitoringiem kondycji firm. Uczestniczy w spotkaniach z odbiorcami Klientów 
Euler Hermes, pozyskuje dodatkowe informacje niezbędne do oceny firm, odpowiada za część 
merytoryczną komitetów kredytowych.

Piotr Pławski
Kierownik Zespołu w Biurze Oceny Ryzyka, Euler Hermes
Od 2000 r. związany z rynkiem ubezpieczeń w zakresie oceny ryzyka kredytowego, z Euler Hermes 
od 2002 r.  Odpowiedzialny za obsługę Klientów w obszarze limitów kredytowych oraz wsparcie 
Działu Sprzedaży w procesie pozyskiwania i utrzymania Klienta.



Udział w konferencji jest bezpłatny,  a liczba miejsc 
ograniczona - o  zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

RSVP:     

klaudia.grzelak@marsh.com                                                                                                                                   
do 15 listopada 2017 r.

UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI BEZ TAJEMNIC - EULER HERMES

HOTEL POZNAŃSKI
ul. Krańcowa 4
62-030 Luboń k/Poznania


