
12 czerwca 2019 r., Łódź

Ubezpieczenie 
Należności Bez Tajemnic 



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

• Rynek ubezpieczeń należności w Polsce,

• Proces przyznawania limitów kredytowych i praktyka oceny przedsiębiorstw,

• Metody na zwiększenie pokrycia limitowego;

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

Wydarzenie dedykujemy w szczególności dyrektorom finansowym, kontrolerom oraz osobom 

odpowiedzialnym za zarządzanie należnościami.

UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI BEZ TAJEMNIC – 12 CZERWCA 

Novotel Centrum Łódź
Al. Piłsudskiego 11A, 90-368 Łódź



09:30 - 10:00 Rejestracja

10:00 - 10:10 Otwarcie, przywitanie gości

10:10 - 10:50 Rynek ubezpieczeń należności w Polsce 
  Marcin Olczak - Dyrektor Departamentu Ryzyk Kredytowych i Politycznych, Marsh

• Wyzwania i szanse
• Zmiany rynkowe w praktyce

10:50 - 11:30  Diagnoza sytuacji polskiej gospodarki okiem Ubezpieczyciela
  Paweł Szczepankowski - Dyrektor Zarządzający, Atradius

• Wzrost PKB a sytuacja polskiej gospodarki
• Czy rynek czeka spowolnienie gospodarcze?

11:30 - 12:00  Przerwa kawowa 

12:00 - 12:40 Ubezpieczenie należności od kuchni 
  Aleksandra Tasior - Analityk, Atradius

• Podstawy oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw
• Proces przyznawania limitów kredytowych
• Ocena poszczególnych branż w Polsce 

12:40 - 13:20 Jak skutecznie ubezpieczyć portfel odbiorców? 
  Mateusz Morze - Kierownik Zespołu, Departament Ryzyk Kredytowych i Politycznych, Marsh
  Sebastian Knap - Broker Specjalista, Departament Ryzyk Kredytowych i Politycznych, Marsh

• Jak uzyskać wyższy limit kredytowy?
• Zmiany produktowe – czy to koniec limitu klienta nienazwanego?
• Jak uzupełnić luki w pokryciu limitowym?

13:20  Q&A, Networking, Lunch

Agenda spotkania



Prelegenci – Atradius

MARCIN OLCZAK
Dyrektor Departamentu Ryzyk  
Kredytowych i Politycznych,  
Marsh Polska

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  

SEBASTIAN KNAP 
Broker Specjalista, Departament Ryzyk  
Kredytowych i Politycznych, Marsh Polska

Z branżą ubezpieczeniową związany od blisko 6 lat. Posiada doświadczenie w obsłudze ubezpieczeń 
majątkowych, transportowych i budowlanych z segmentu klienta korporacyjnego. W Departamencie  
Ryzyk Kredytowych i Politycznych Marsh od 2017 r., gdzie zajmuje się rozwojem biznesu oraz obsługą 
ubezpieczeń kredytu kupieckiego. 

PAWEŁ SZCZEPANKOWSKI 
Dyrektor Zarządzający, Atradius Polska 

Od 20 lat związany z rynkiem ubezpieczeń finansowych, w tym kredytu kupieckiego 
i gwarancji ubezpieczeniowych. W 2008 r. objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego polskiego 
oddziału Atradius. Przewodniczący Podkomisji ds. Ubezpieczeń Należności Polskiej Izby Ubezpieczeń.

ALEKSANDRA TASIOR 
Analityk, Atradius Polska

Posiada 17-letnie doświadczenie w branży finansowej, głównie w obszarze bankowości 
i ubezpieczeń. Od 13 lat pełni funkcję analityka kredytowego, w tym od ponad 8 lat 
w strukturach Atradius, gdzie odpowiada za sektor transportowy. 

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

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



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 Atradius oraz Marsh  
(ubezpieczenia finansowe i majątkowe).

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y 
Reaseguros Spółka Akcyjna Oddział w Polsce  
– jest częścią międzynarodowej grupy  
ubezpieczeniowej. W Polsce od 2004 r.  
dostarcza usługi ubezpieczenia należności,  
a od 2005 r. rozszerzył swoją ofertę o usługi 
windykacyjne. Elastyczność, indywidulane  
podejście do Klienta oraz wykwalifikowany 
Zespół to jedne z najważniejszych przewag 
rynkowych Grupy Atradius. W swojej ofercie 
posiada: ubezpieczenie należności, windykację, 
monitoring należności. Atradius Collections  
to firma windykacyjna, która kompleksowo  
odzyskuje należności B2B w kraju i za granicą, 
posiada swoje oddziały w 29 krajach i oferuje 
swoje usługi na terenie 96% państw świata.

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).



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

Organizator zapewnia możliwość skorzystania z darmowego  
miejsca parkingowego (poziom -1). 

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. 
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RSVP: 
katarzyna.janicka@marsh.com                                                                                                                        
do 7 czerwca 2019 r.


