§1
Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania i tryb rozpatrywania skarg i reklamacji przez Atradius Crédito y Caución
S.A. de Seguros y Reaseguros Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.
§2
Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:
•
Ubezpieczyciel – Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Spółka Akcyjna Oddział w Polsce;
•
Klient – każdy podmiot, który korzysta lub korzystał z usług Ubezpieczyciela, wnioskował o świadczenie takich
usług lub będący odbiorcą oferty marketingowej Ubezpieczyciela;
•
Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia wierzytelności handlowych zawarta z Atradius Crédito y Caución
S.A. de Seguros y Reaseguros Spółka Akcyjna Oddział w Polsce;
Reklamacja/skarga – wystąpienie Klienta skierowane do Ubezpieczyciela, pozostające w związku z zawartą
Umową Ubezpieczenia wierzytelności handlowych lub zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez
Ubezpieczyciela
•
Regulamin – niniejszy regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i reklamacji przez Atradius Crédito y
Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

1.

§3
Klient może składać skargi i reklamacje:
1)
w formie pisemnej – w postaci dokumentu opatrzonego podpisem osoby lub osób umocowanych do
reprezentowania Klienta i przekazanego bezpośrednio pracownikowi Ubezpieczyciela lub wyłącznemu agentowi
reprezentującemu Ubezpieczyciela lub wysłanego na adres Ubezpieczyciela: Atradius Crédito y Caución S.A. de
Seguros y Reaseguros Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, za pośrednictwem
operatora pocztowego, kuriera lub posłańca;
2)
w formie elektronicznej – za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej do pracownika
Ubezpieczyciela wskazanego w Umowie Ubezpieczenia lub na adres: ReklamacjeAtradiusPL@atradius.com.
3)
w formie ustnej – telefonicznie albo osobiście w siedzibie Oddziału Ubezpieczyciela do protokołu
spisanego przez pracownika Ubezpieczyciela.

2.
Klient może złożyć skargę lub reklamację przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w
zwykłej formie pisemnej. Pełnomocnik obowiązany jest przedstawić pełnomocnictwo wraz ze skargą lub reklamacją.
3.
Reklamacja lub skarga powinna zawierać: nazwę Klienta, adres do korespondencji, adres e-mail, określenie
sprawy, której dotyczy reklamacja lub skarga oraz oczekiwania Klienta co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji lub
skargi. Formularz reklamacji stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
4.

Reklamacje lub skargi należy składać niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Klienta.

5.
Złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań Klienta wobec
Ubezpieczyciela wynikających z zawartych umów i porozumień.

§4
1.
Ubezpieczyciel rozpatruje niezwłocznie złożoną reklamację lub skargę i udziela na nią odpowiedzi, nie później niż
w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi.
2.
W sprawach szczególnie zawiłych, uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji lub skargi i udzielenie na nią
odpowiedzi w terminie wskazanym w ust. 1, możliwe jest wydłużenie terminu rozpoznania reklamacji lub skargi. W takim
wypadku przed upływem 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi Ubezpieczyciel poinformuje składającego
reklamację o przyczynie braku możliwości dotrzymania terminu, o którym mowa w ust.1, wskaże okoliczności, które
muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania
reklamacji lub skargi. Informacji powyższej Ubezpieczyciel udzieli na piśmie, które skieruje do podmiotu składającego
reklamację lub skargę na wskazany adres korespondencyjny za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera lub w
formie wiadomości e-mail, jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymanie informacji w tej formie.
3.
Odpowiedzi na reklamację lub skargę Ubezpieczyciel udzieli na piśmie, które skieruje do podmiotu składającego
reklamację lub skargę w uzgodnionej formie na wskazany adres korespondencyjny za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera lub w formie wiadomości e-mail, jeśli Klient złoży wniosek o otrzymanie odpowiedzi w tej formie.
4.

Odpowiedź na reklamację lub skargę zawiera:
1)
informację o wyniku rozpatrzenia złożonej reklamacji lub skargi;
2)
w przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub skargi – uzasadnienie faktyczne i prawne oraz informację
o możliwościach odwołania;
3)
wskazanie osoby/osób udzielających odpowiedzi z podaniem stanowiska służbowego.

§5
1.
Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na skargę lub reklamację, Klientowi przysługuje prawo ponownego
odwołania się do Ubezpieczyciela. Postanowienia § 3 i § 4 stosuje się odpowiednio.
2.
W razie nieuwzględnienia odwołania przez Ubezpieczyciela w sposób satysfakcjonujący dla Klienta, Klient może
wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.
3.
W razie nieuwzględnienia reklamacji bądź odwołania przez Ubezpieczyciela, Klient będący osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą może również wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansoego.
§6
Ubezpieczyciel może dokonywać zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, którymi są następujące okoliczności:
1)
wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
2)
zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na
skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego;
3)
konieczność sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, a także zapewnienia jednoznaczności
postanowień Regulaminu w sposób nie zwiększający zakresu obowiązków i nie zmniejszający zakresu uprawnień
Klienta.
§7
Ubezpieczyciel poinformuje Klientów o zmianie regulaminu poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na swojej
stronie internetowej – www.atradius.pl, nie później niż na 14 dni przed datą wejścia w życie zmian.

§8
1.
Czynności związane z przyjęciem i rozpatrywaniem skarg i reklamacji dokonywane są w języku polskim, a w
przypadku, gdy skarga lub reklamacja dotyczy zawartej Umowy Ubezpieczenia – w języku polisy lub języku polskim, w
zależności od tego w jakim języku wniesiono skargę lub reklamację.
2.
Organem nadzoru nad działalnością Ubezpieczyciela jest Komisja Nadzoru Finansowego oraz Hiszpański Urząd
Nadzoru nad Rynkami Finansowymi.
3.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Ubezpieczyciel i Ubezpieczający akceptują niniejszym warunki polisy.

– dostęp do systemu on-line Collect@Net, który pozwala szybko i efektywnie zarządzać windykacją należności
– bezpośredni kontakt do osoby, która zajmie się Państwa zleceniem
– pomoc na każdym etapie postępowania windykacyjnego: polubownym, prawnym, upadłościowym
– szeroki zakres dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa w obrocie międzynarodowym (Debt Collections
Handbook,Global Collections Review i inne publikacje branżowe)

Są to Opłaty naliczane dla każdego nowego zlecenia zgłoszonego do AC w celu windykacji.

Są to opłaty naliczane od każdego zmniejszenia salda, zgłoszonego do AC w celu windykacji.
1. Prowizja dla krajów strefy - A
POLSKA
Opłata wstępna
– 0 PLN
Prowizja od odzyskanych kwot do 50 000 PLN
– 6%
Prowizja od odzyskanych kwot powyżej 50 000 PLN
– 3%
2. Prowizja dla krajów strefy - B1
AUSTRALIA, BELGIA, LUKSEMBURG, DANIA, ISLANDIA/GRENLANDIA, FRANCJA, MONAKO, HOLANDIA, NIEMCY,
WIELKA BRYTANIA, IRLANDIA, WŁOCHY, WATYKAN, SAN MARINO, USA, KANADA, PORTORYKO, HISZPANIA
Opłata wstępna
– 150 PLN
Prowizja od odzyskanych kwot do 50 000 PLN
– 15%
Prowizja od odzyskanych kwot powyżej 50 000 PLN
– 10%
3. Prowizja dla krajów strefy - B2
ANDORA, AUSTRIA, BIAŁORUŚ, BUŁGARIA, SZWAJCARIA, CYPR, CZECHY, ESTONIA, FINLANDIA, GIBRALTAR,
GRECJA, WĘGRY, LIECHTENSTEIN, LITWA, ŁOTWA, MALTA, NORWEGIA, NOWA ZELANDIA, PORTUGALIA, RUMUNIA,
SŁOWACJA, SŁOWENIA, SZWECJA, TURCJA
Opłata wstępna
– 220 PLN
Prowizja od odzyskanych kwot
– 17%
4. Prowizja dla krajów strefy - C
WSZYSTKIE POZOSTAŁE KRAJE NA CAŁYM ŚWIECIE
Opłata wstępna
– 220 PLN
Prowizja od odzyskanych kwot
– 25%
Przykład: Jeżeli w danej sprawie kwota główna należności wynosi 90 000 PLN, to w przypadku odzyskania
całej kwoty, prowizja zostanie naliczona od pierwszych 50 000 PLN w wysokości 6% od pozostałej kwoty
40 000 PLN w wysokości 3%.

Są to Opłaty z tytułu zgłoszenia wierzytelności oraz monitorowania przez AC postępowania w ramach procedury
upadłościowej.
Jeżeli Klient wyrazi zgodę na jego reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym, AC obciąży Klienta zryczałtowaną
opłatą w wysokości 550 PLN dla postępowań prowadzonych w krajach ze Stref A oraz 1 100 PLN dla krajów w strefie
B1, B2 i C (zryczałtowana opłata nie obejmuje ewentualnych kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych).
W przypadku otrzymania środków z masy upadłości bądź odzyskania Należności na podstawie zachowanego tytułu
własności, zostanie dodatkowo naliczona prowizja od odzyskanej kwoty.

Są to refakturowane koszty usług Osób Trzecich (w tym między innymi: koszty zastępstwa prawnego, koszty opłat
sądowych i koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym).
Faktury będą wystawiane w PLN. Wszystkie kwoty nie zawierają podatku VAT. Do wszystkich kwot obciążających Klienta
doliczany będzie podatek VAT.
Przeliczenia transakcji walutowych, w szczególności w celu przekazania kwoty do Klienta oraz kalkulacji opłaty prowizyjnej
należnej dla AC, zostaną dokonane według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny.
Atradius nie ponosi odpowiedzialności za wahania kursów jakiejkolwiek waluty.
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