
Zmiana rządowego programu „Finansowe Wspieranie Eksportu”
1) 

 

W programie „Finansowe Wspieranie Eksportu” punkt 9.2 otrzymuje brzmienie: 

 

„9.2. FINANSOWANIE KRÓTKOTERMINOWE. 

a) Postfinansowanie akredytyw dokumentowych z gwarancją KUKE S.A.  

b) Dyskontowanie należności z akredytyw dokumentowych z gwarancją KUKE S.A. 

c) Potwierdzenie akredytyw dokumentowych z gwarancją KUKE S.A. 

d) Refinansowanie kredytu dostawcy ubezpieczonego w KUKE S.A. 

Założenia ogólne produktów. 

Akredytywa dokumentowa jest zobowiązaniem banku do zapłaty na rzecz beneficjenta 

(polskiego eksportera), jeśli ten spełni wszystkie warunki akredytywy, tzn., iż beneficjent 

w terminie określonym w akredytywie dokona wysyłki towaru importerowi i przekaże 

do wskazanego w akredytywie banku wymienione w treści akredytywy dokumenty 

handlowe. 

Bank niezależnie od woli importera musi się wywiązać ze swojego zobowiązania 

i dokonać zapłaty na rzecz beneficjenta (polskiego eksportera). 

a) Przez postfinansowanie akredytyw dokumentowych należy rozumieć udzielenie przez 

BGK bankowi zagranicznemu – otwierającemu akredytywę na rzecz polskiego 

eksportera – kredytu. Środki z kredytu zostaną przekazane polskiemu eksporterowi jako 

zapłata za wysłany towar. Koszt kredytowania jest ponoszony przez importera. 

 

b) Pod pojęciem dyskontowania należności z akredytyw dokumentowych należy rozumieć 

wypłatę przyszłego wpływu z akredytywy eksporterowi, pomniejszoną o wartość 

dyskonta. Warunkiem dyskontowania akredytywy dokumentowej jest zawarty w niej 

warunek o odroczonym terminie płatności przez bank zagraniczny na rzecz 

beneficjenta. Kosztami dyskontowania jest obciążany polski eksporter. 

 

c) Potwierdzenie akredytywy stanowi samodzielne zobowiązanie banku potwierdzającego 

do wypłaty z tytułu akredytywy za dokumenty zgodne z warunkami akredytywy. 

 

d) Refinansowanie kredytu dostawcy może być realizowane z wykorzystaniem cesji praw 

do odszkodowania w ramach umowy ubezpieczenia w KUKE S.A., przejęcia praw 

i obowiązków ubezpieczającego z ubezpieczenia w KUKE S.A., a także w formule 

faktoringu z ubezpieczeniem w KUKE S.A. 

 

Produkty udzielane przez BGK w zakresie finansowania krótkoterminowego będą 

finansować kontrakty eksportowe spełniające wymóg krajowego pochodzenia 

eksportowanych towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 



o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz przepisami 

wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

 

W/w produkty udzielane będą wyłącznie w przypadku eksportu do krajów, w których 

występuje ryzyko nierynkowe dłużnika, tj. krajów o których mowa w akcie wykonawczym 

wydanym na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb 

Państwa ubezpieczeniach eksportowych.”.  
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1) Program rządowy został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca 2009 r. pod nazwą „Wspieranie 

polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów dla zagranicznych 

nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń 

Kredytów Eksportowych S.A.”, a następnie zmieniony w dniu 12 grudnia 2012 r. 


