
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - 
WARSZTATY

7 CZERWCA 2017, 09:30 - 14:00



Jeżeli chcą Państwo: 

• dowiedzieć się więcej o nadchodzących z początkiem czerwca 2017 r. zmianach związanych                    
z dochodzeniem wierzytelności (tzw. pakiet wierzycielski),

• poznać pułapki tkwiące w umowach ubezpieczenia należności,
• zapoznać się z nowościami rynkowymi,
• poznać produkty wspierające rozwój sprzedaży,

serdecznie zapraszamy na warsztaty organizowane przez Marsh wraz z Kancelarią Radców 
Prawnych EULEO oraz Credendo - Execess & Surety S.A. 

Wspólnie z naszymi Partnerami podzielimy się swoim doświadczeniem oraz wiedzą  w przedmiotowych 
obszarach.

ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - WARSZTATY

HOTEL NOVOTEL ŁÓDŹ CENTRUM  
Al.Piłsudskiego 11A, Łódź

09:30 - 10:00  Rejestracja/ Przywitanie gości

10:00 - 10:30  Rynek ubezpieczenia należności w Polsce
  Maciej Poprawski,  Starszy Broker Specjalista w Departamencie Ryzyk Kredytowych 
  i Politycznych Marsh Polska

• Nowości produktowe.
• Główne tendencje rynkowe.

10:30 - 11:15  Umowa ubezpieczenia należności handlowych 
  Mateusz Morze, Starszy Broker Specjalista, Kierownik Warszawskiego Zespołu 
  w Departamencie Ryzyk Kredytowych i Politycznych, Marsh Polska

• Czy składka jest jedynym kosztem (analiza całkowitego kosztu                                        
ubezpieczenia).

• Pułapki w umowach ubezpieczenia należności.
• Najczęstsze powody odmów wypłaty odszkodowania.

11:15 - 11:45  Przerwa kawowa

11:45 - 12:45  Oddziaływanie tzw. pakietu wierzycielskiego na zarządzanie 
  należnościami  w przedsiębiorstwie.  Szanse i wyzwania - 
  mec. Dawid Olszewski  oraz mec. Jacek Lewko, Kancelaria Radców Prawnych 
  EULEO

12:45 - 13:30  Koncepcja ubezpieczeń należności handlowych nowego na rynku polskim 
  Ubezpieczyciela - Credendo-Excess & Surety S.A. 
  Zbigniew Narajewski, Dyrektor Oddziału Credendo-Excess & Surety S.A. w Polsce

13:30   Lunch

AGENDA SPOTKANIA



PRELEGENCI

Mateusz Morze
Kierownik Warszawskiego 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.

Maciej Poprawski
Starszy Broker Specjalista, Departament Ryzyk Kredytowych i Politycznych, 
Marsh Polska

Posiada 22- letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, w tym 12-letnie na rynku 
ubezpieczeń należności w Polsce. Współpracuje przy tworzeniu, negocjacjach 
oraz obsłudze programów ubezpieczeniowych dla największych klientów Marsh. 

Dawid Olszewski
Radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych EULEO

Współpracuje z EULEO od 2006 roku. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, 
prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz postępowaniach zabezpieczających 
i egzekucyjnych.

Zbigniew Narajewski
Dyrektor Oddziału CREDENDO – EXCESS & SURETY w Polsce

Do Grupy Credendo dołączył w październiku 2016 r. Swoją karierę zawodową 
rozpoczynał w firmie audytorskiej, gdzie zdobył niezbędną wiedzę w zakresie zarządzania 
ryzykiem. Od 1999 r. związany z towarzystwami ubezpieczającymi kredyt kupiecki: 
KUKE i Euler Hermes, w którym przez wiele lat był dyrektorem Oddziału w Katowicach 
i dyrektorem Biura Sprzedaży Brokerskiej. W trakcie tego okresu aktywnie uczestniczył 
w tworzeniu nowych rozwiązań i produktów ubezpieczeniowych na polskim rynku. 
Przed rozpoczęciem pracy w Credendo był członkiem zespołu brokerskiego Marsh, 
co pozwoliło mu na pogłębienie wiedzy w zakresie profesjonalnej obsługi Klientów. 

ORGANIZATOR:

PARTNERZY:

Marsh, w Polsce od 1992 r., należy do Grupy Marsh & McLennan Companies - 
światowego lidera oferującego specjalistyczne usługi oraz doradztwo w zakresie 
zarządzania ryzykiem. Zespół Ryzyk Kredytowych i Politycznych Marsh jest 
największym i najdłużej działającym brokerem  specjalistą w zakresie 
ubezpieczeń należności w Polsce.

Kancelaria Radców Prawnych EULEO specjalizuje się w szeroko rozumianej 
obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym także w zagadnieniach bezpieczeństwa 
obrotu gospodarczego. Działa od 2006 roku, w ramach krakowskiej grupy EULEO 
(2001), zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami B2B.   Od 2015 notowana 
w rankingu największych kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita.  

Credendo-Excess & Surety jest częścią międzynarodowej Grupy Credendo, 
w skład której wchodzą Spółki oferujące różnego rodzaju ubezpieczenia należności 
handlowych na świecie. Credendo-Excess & Surety specjalizuje się w ubezpiecze-
niu nadwyżkowym Top Up, ubezpieczeniu typu Excess of Loss oraz gwarancjach 
ubezpieczeniowych. W  bieżącym roku belgijska Spółka otwiera swój Oddział
w Polsce, aby być bliżej polskich Klientów i dostosować swoje produkty do ich 
potrzeb. 

Jacek Lewko
Adwokat, Kancelaria Radców Prawnych EULEO

Współpracuje z EULEO od 2006 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym     
i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi podmiotów gospodarczych 
oraz prawie karnym w zakresie przestępstw gospodarczych.



Udział w warsztatach jest bezpłatny.

RSVP:     

marlena.majewska@marsh.com                                                                                
tel.: +48 22 376 17 34                                                                  
do  31 maja 2017 r.
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