
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM 
- WARSZTATY

19 WRZEŚNIA 2017, 9:30 - 14:00



Jeżeli chcieliby Państwo poznać: 

• proces oceny finansowej przedsiębiorstw dokonywany przez ubezpieczycieli                            
należności handlowych,

• czynniki brane pod uwagę przy przyznawaniu limitów kredytowych,
• narzędzia wspierające zarządzanie ryzykiem kredytowym,
• pułapki tkwiące w umowach ubezpieczenia należności,
• nowości rynkowe w obszarze ubezpieczenia kredytu kupieckiego,
• produkty wspierające rozwój sprzedaży,

serdecznie zapraszamy na warsztaty organizowane przez Marsh 
wraz z Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

Wspólnie z naszym Partnerem podzielimy się swoim doświadczeniem oraz wiedzą 
w przedmiotowych obszarach.

ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - WARSZTATY

Hotel Courtyard by Marriott Gdynia 
( Jerzego Waszyngtona 19, Gdynia)

09:30 - 10:00  Rejestracja/ Przywitanie gości

10:00 - 10:45  Zarządzanie ryzykiem kredytowym 
  Tomasz Delman, Dyrektor ds. Sprzedaży, Dział Windykacji, 
                                              Informacji i Analiz Branżowych Euler Hermes 

• Narzędzie prewencyjne w procesie zarządzania należnościami
• Windykacja dłużnika - własna czy przy pomocy ekspertów (case study)
• Jak sprawdzić potencjalnego odbiorcę?  

10:45- 11:30  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.

11:30 - 12:00  Przerwa kawowa

12:00 - 12:45  Ocena finansowa przedsiębiorstw – perspektywa ubezpieczyciela
  Tomasz Starus, Członek Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes

• Analiza wskaźnikowa firmy  
• Ocena kontrahenta - jakie elementy są ważne i dlaczego 
• Ryzyko branży versus ryzyko firmy

12:45 - 13:15 Rynek ubezpieczenia należności w Polsce
  Maciej Poprawski, Starszy Broker Specjalista w Departamencie Ryzyk Kredytowych   
                                             i Politycznych, Marsh Polska

• Nowości produktowe.
• Główne tendencje rynkowe.

13:15   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. 

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 jestnajwiększym
i najdłużej działającym brokerem  specjalistą w zakresie ubezpieczeń 
należności w Polsce.

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

Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy, praktyczny. 

Na zakończenie uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach oraz 
nabycie umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym oraz polisą ubezpieczenia należności 
handlowych.

Euler Hermes jest częścią międzynarodowej grupy ubezpieczeniowo
-finansowej. Euler Hermes działa na polskim rynku od 1998 roku oferu-
jąc 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.

Tomasz Starus
Członek Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów 
podyplomowych w zakresie psychologii organizacji na SGH. Uzyskał również tytuł Executive 
MBA Uniwersytetu Illinois. Od blisko 20 lat związany z branżą ubezpieczeń należności. W latach 
1998-2000 pracował w KUKE, od roku 2000 w grupie Euler Hermes, początkowo jako underwriter, 
od 2005 roku kierował pionem ryzyka, w roku 2013 powołany został na członka zarządu TU Euler 
Hermes, gdzie odpowiada za piony ryzyka, windykacji i szkód.

Tomasz Delman
Dyrektor ds. Sprzedaży, Dział Windykacji, Informacji i Analiz Branżowych Euler Hermes

Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, w Euler Hermes 
od roku 2004, stale związany ze sprzedażą. Współtworzył i rozwijał od początku Dział Analiz 
Branżowych, następnie aktywnie budował i obsługiwał portfel klientów z zakresu Ubezpieczenia 
Należności. Od 2010 roku szef sprzedaży w spółce Euler Hermes Collections, odpowiedzialny 
za 3 linie biznesowe: Windykacja Należności, Wywiadownia Gospodarcza, Analizy Należności, 
zarządza ponad 60-cio osobowym zespołem sprzedaży.



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

RSVP:     

marlena.majewska@marsh.com                                                                                
tel.: +48 22 376 17 34                                                                  
do 12 września 2017 r.

ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI - WARSZTATY

HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT GDYNIA 
Jerzego Waszyngtona 19
81-342 Gdynia


