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■ § 2. Ryzyko handlowe obejmuje:

1) prawne lub faktyczne stwierdzenie niewypłacalności dłużnika, który jest podmiotem prywatnym, oraz jego poręczyciela albo gwaranta, jeżeli występują i są podmiotami prywatnymi;

2) opóźnienie w spełnieniu świadczenia przez dłużnika, który jest podmiotem prywatnym, oraz jego poręczyciela albo gwaranta, jeżeli występują i są podmiotami prywatnymi;

3) jednostronne zerwanie kontraktu eksportowego przez dłużnika, który jest podmiotem prywatnym, rozumiane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu eksportowego, w 

szczególności bezpodstawna odmowa przyjęcia towarów lub usług.

■ § 3. Ryzyko polityczne obejmuje:

1) opóźnienie w spełnieniu świadczenia przez dłużnika, który jest podmiotem prywatnym, oraz jego poręczyciela albo gwaranta, którzy są podmiotami publicznymi;

2) opóźnienie w spełnieniu świadczenia przez dłużnika, który jest podmiotem publicznym, oraz jego poręczyciela albo gwaranta, jeżeli występują; Dziennik Ustaw

3) jednostronne zerwanie kontraktu eksportowego przez dłużnika, który jest podmiotem publicznym, rozumiane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu eksportowego, w 

szczególności bezpodstawna odmowa przyjęcia towarów lub usług;

4) środki lub decyzje kraju trzeciego, innego niż Rzeczpospolita Polska lub kraj ubezpieczającego, podjęte przez rząd kraju trzeciego lub jego władze publiczne w formie uznawanej za 

interwencję rządu, które uniemożliwiają wykonanie umowy finansującej kontrakt eksportowy lub kontraktu eksportowego;

5) ogłoszenie powszechnego moratorium płatniczego przez rząd kraju dłużnika lub kraju, który uczestniczy w dokonywaniu płatności w związku z umową finansującą kontrakt eksportowy lub 

kontraktem eksportowym;

6) niemożność lub opóźnienie w dokonywaniu transferu należności uiszczanych w związku z umową finansującą kontrakt eksportowy lub kontraktem eksportowym, spowodowane 

wydarzeniami politycznymi, trudnościami gospodarczymi, środkami prawnymi lub administracyjnymi, które wystąpiły lub zostały podjęte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

7) przepisy prawne przyjęte w kraju dłużnika, zgodnie z którymi dokonanie przez dłużnika płatności w walucie lokalnej powoduje zwolnienie dłużnika z długu, bez względu na to, że w wyniku 

wahań kursu walutowego płatność dokonana przez dłużnika, przeliczona na walutę umowy finansującej kontrakt eksportowy lub kontraktu eksportowego, nie jest wystarczająca do 

spełnienia przez dłużnika świadczenia w całości według stanu na dzień dokonania płatności;

8) środki lub decyzje podjęte przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub rząd kraju ubezpieczającego, łącznie ze środkami i decyzjami podjętymi przez Unię Europejską, odnoszące się do 

handlu między państwem członkowskim i krajami trzecimi, takie jak zakaz wywozu, jeżeli skutki takich środków lub decyzji uniemożliwiają należyte wykonanie umowy finansującej kontrakt 

eksportowy lub kontraktu eksportowego i nie są w inny sposób rekompensowane przez dany rząd;

9) siłę wyższą, której działanie występuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje w szczególności następujące zdarzenia i ich skutki: wojnę, wojnę domową, powstanie, 

rewolucję, zamieszki, przewlekłe masowe strajki, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, cyklon, tajfun, powódź, gwałtowną falę przypływową, pożary o rozmiarach katastrofalnych, awarię 

nuklearną, akty piractwa morskiego.

■ § 4.Ryzyko nierynkowe

obejmuje ryzyko handlowe i polityczne zdefiniowane w § 2 i 3, związane z dłużnikami mającymi siedziby w krajach innych niż kraje Unii Europejskiej, Australia, Kanada, Islandia, Japonia, 

Nowa Zelandia, Norwegia, Szwajcaria i Stany Zjednoczone Ameryki, z zastrzeżeniem ust. 2. 

Ryzyko handlowe i polityczne zdefiniowane w § 2 i 3, dotyczące dłużników mających siedziby w krajach wymienionych w ust.1, traktuje się jako ryzyko nierynkowe w przypadku uznania 

przez Komisję Europejską ryzyka dotyczącego dłużników z tych krajów za ryzyko tymczasowo nierynkowe

Ryzyko handlowe, polityczne i nierynkowe



■ Ubezpieczyciel 1 - Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

związanych z należnościami z tytułu dostaw, wysyłek towarów lub świadczenia usług wykonanych bez wymaganych zezwoleń, licencji lub innych 

uprawnień lub z naruszeniem obowiązujących przepisów i uregulowań dotyczących sprzedaży, 

spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio:

przez energię jądrową, wojną wypowiedzianą lub nie wypowiedzianą, pomiędzy co najmniej dwoma z następujących krajów: Francja – Chińska 

Republika Ludowa – Federacja Rosyjska – Wielka Brytania – Stany Zjednoczone Ameryki.

Z należności wobec instytucji rządowych i samorządowych, z niemożności wykonania zobowiązań z tytułu umowy sprzedaży albo pełnej lub częściowej 

zapłaty należności, jeżeli wynika ona z obowiązujących w kraju Ubezpieczającego przepisów prawnych lub wydanych decyzji administracyjnych.

■ Ubezpieczyciel 2 - Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych, które wystąpiły z powodu: 

wojny, wydarzeń wojennych, rozruchów wewnętrznych,  zamieszek, rewolucji, strajku, konfiskaty, utrudnień w obrocie towarowym i płatniczym 

spowodowanych przez akty prawne lub decyzje wydane przez urzędy lub instytucje państwowe, klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez 

energię jądrową. 

■ Ubezpieczyciel 3 - Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód pośrednio lub bezpośrednio spowodowanych przez:

a) moratorium ogólne, ogłoszone przez rząd kraju Odbiorcy lub innego kraju, przez który musi zostać dokonana płatność;

b) zdarzenia polityczne, ograniczenia ekonomiczne, niedobory waluty, dewaluacja lub fluktuacja waluty, wprowadzenie lub zmiana przepisów prawnych, 

w tym decyzji administracyjnych w kraju Odbiorcy, które uniemożliwiają bądź opóźniają transfer kwot zdeponowanych przez Odbiorcę;

c) wojnę (łącznie z wojną domową, walkami, rebelią i powstaniem), rewolucję lub zamieszki;

d) cyklon, powódź, trzęsienie ziemi, erupcję wulkanu, fale wodne oraz inne formy klęsk żywiołowych lub siły wyższej;

e) wprowadzenie restrykcji importowych lub eksportowych, cofnięcie licencji eksportowych lub importowych oraz inne działania rządowe, które 

uniemożliwiają wykonanie umowy sprzedaży.

Ryzyko polityczne – standardowe wyłączenia:



Ubezpieczone Zdarzenie Szkodowe – Ryzyko Polityczne ma zastosowanie wyłącznie do szkód odnoszących się do Odbiorców z krajów innych 

niż kraj Ubezpieczającego, dla których polisa przewiduje ochronę ubezpieczeniową dla Ryzyka Politycznego

Ryzyko Polityczne oznacza jakiekolwiek z następujących zdarzeń lub okoliczności: 

■ Moratorium: ogólne moratorium ogłoszone przez rząd kraju Odbiorcy;

■ Utrudnienia Transferu: wydarzenia polityczne, ograniczenia ekonomiczne, niedobory waluty, wprowadzenie lub zmiana przepisów prawnych, w tym 

decyzji administracyjnych w kraju Odbiorcy, które uniemożliwiają lub opóźniają transfer kwot na zapłatę, zdeponowanych przez Odbiorcę. Tego 

rodzaju okoliczność stanowić będzie niniejsze Ubezpieczone Zdarzenie Szkodowe jedynie wówczas, gdy Odbiorca zdeponował kwotę na zapłatę w 

terminie 6 miesięcy od pierwotnego terminu płatności wierzytelności;

■ Zwolnienie z Zobowiązania: taki stan prawny w kraju Odbiorcy, który skutkuje zwolnieniem Odbiorcy z zobowiązania (wbrew prawu stosowanemu do 

umowy sprzedaży) w przypadku, gdy Odbiorca zdeponował kwotę na zapłatę, mimo że kwota ta, po przeliczeniu jej na walutę umowy sprzedaży, jest 

mniejsza od kwoty wierzytelności;

■ Wojna: wybuch wojny (łącznie z wojną domową, walkami, rebelią i powstaniem), rewolucja lub zamieszki w kraju Odbiorcy. Jednakże Ubezpieczyciel 

nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na skutek wojny (bez względu na to czy przed, czy po wybuchu walk) 

pomiędzy jakimikolwiek z następujących krajów: Chiny, Francja, Wielka Brytania, Federacja Rosyjska oraz Stany Zjednoczone;

■ Klęska Żywiołowa: cyklon, powódź, trzęsienie ziemi, erupcja wulkanu, fale wodne oraz inne formy klęsk żywiołowych w kraju Odbiorcy;

■ Udaremnienie Kontraktu: działania lub decyzje podjęte przez rząd zagranicznego kraju, które uniemożliwiają w całości lub w części wykonanie umowy 

sprzedaży;

■ Cofnięcie Licencji Eksportowej: cofnięcie lub nieprzedłużenie licencji eksportowej lub wprowadzenie przepisów w kraju Ubezpieczającego, które 

uniemożliwiają lub ograniczają eksport towarów;

■ Zwłoka Odbiorcy Publicznego: niewykonanie lub odmowa wykonania zobowiązań umownych przez Odbiorcę – podmiot publiczno-prawny. Tego 

rodzaju okoliczność stanowić będzie Ubezpieczone Zdarzenie Szkodowe jedynie wówczas, gdy w ramach Decyzji Limitowej Ubezpieczyciel 

zakwalifikował Odbiorcę jako podmiot publiczno-prawny

Ryzyko polityczne – włączenie katalogu ryzyk



Organizacje zajmujące się badaniem ryzyk politycznych

■ https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2018/05/Political-risk-insurance.pdf

https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2018/05/Political-risk-insurance.pdf
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