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Waldemar Rogowski, Krzysztof Żaczkiewicz 

Jak zarządzać 
ryzykiem powstawania 
opóźnionych płatności

Polscy przedsiębiorcy nie są całko-
wicie bezbronni i pozostawieni sami 
sobie w walce z opóźnionymi płatnoś-
ciami i zatorami płatniczymi. Na ryn-
ku działają liczne wywiadownie gospo-
darcze, biura informacji gospodarczej 
oraz zakłady ubezpieczeniowe, oferu-
jące produkty mogące realnie pomóc  
w tej kwestii. 

Wśród ich produktów można wyróż-
nić dwie główne grupy „narzędzi” dostęp-
nych dla przedsiębiorców. 

Pierwsza to narzędzia zmniejszające 
ryzyko nieterminowego otrzymania płat-
ności od kontrahenta, a w dalszej kon-
sekwencji powstania zatoru płatniczego, 
poprzez pomoc w ocenie kontrahenta 
przed rozpoczęciem współpracy, a po-
średnio w podjęciu decyzji o rozpoczę-
ciu oraz warunkach współpracy. Można 
do nich zaliczyć różnego rodzaju raporty 
handlowe, pozyskiwanie informacji w ra-
mach uczestniczenia w programie analiz 
należności oraz sprawdzanie kontrahenta 
w biurze informacji gospodarczej. 

Drugą grupą są narzędzia pozwalające 
zminimalizować negatywne skutki opóź-
nień płatniczych ze strony kontrahenta, 
w tym także takiego pogorszenia jego sy-
tuacji finansowej, które doprowadziło do 
otwarcia postępowania restrukturyzacyj-
nego, a w skrajnym przypadku do ogło-
szenia upadłości. Takie zadania spełnia 
ubezpieczenie należności handlowych, 

nazywane również ubezpieczeniem ryzy-
ka kredytu kupieckiego. 

Pomiędzy tymi dwiema głównymi 
grupami można spróbować wyróżnić jesz-
cze trzecią kategorię, a mianowicie na-
rzędzia mające na celu zwiększenie praw- 
dopodobieństwa terminowego uregulo-
wania należności przez kontrahenta lub 
też skrócenie okresu opóźnienia w przy-
padku dokonywania płatności po usta-
lonym terminie. Zaliczyć można do nich 
monitoring należności oraz prowadzenie 
windykacji polubownej (przedsądowej). 

Poniżej zostaną przedstawione wybra-
ne, mające w ocenie autorów najważniej-
sze znaczenie praktyczne, instrumenty 
zapobiegania, przeciwdziałania lub ogra-
niczania skutków powstawania opóźnio-
nych płatności wraz ze wskazaniem kwe-
stii istotnych dla ich wykorzystywania w 
praktyce gospodarczej. 

Raport handlowy
Najważniejszym „wyzwaniem” w wal-

ce z opóźnionymi płatnościami jest odpo-
wiedni dobór kontrahenta, by w jak naj-
większym stopniu zminimalizować (bo 
nigdy nie da się tego uniknąć całkowicie) 
ryzyko późniejszych problemów z termi-
nowym regulowaniem przez niego zobo-
wiązań. Ponadto, staranne sprawdzenie 
i weryfikacja kontrahenta przed rozpo-
częciem współpracy pozwala na wczesne 
wykrycie niebezpieczeństw wiążących się 
z tą współpracą, a w konsekwencji na ta-

Z praktyki gospodarczej
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kie ustalenie jej warunków, które pozwo-
lą te niebezpieczeństwa zminimalizować. 
Najlepszym narzędziem umożliwiającym 
kompleksowe sprawdzenie oraz weryfika-
cję aktualnej sytuacji partnera biznesowe-
go jest zamówienie raportu handlowego. 

Każdy raport zawiera ogólne informa-
cje o analizowanym podmiocie, w tym 
dane rejestrowe i teleadresowe, strukturę 
właścicielską oraz sposób reprezentacji. 
Dodatkowo może on zawierać informacje 
o powiązaniach kapitałowych badanego 
podmiotu oraz powiązaniach kapitało-
wych lub osobowych jego wspólników 
(udziałowców, akcjonariuszy) oraz osób 
upoważnionych do reprezentacji. 

Jedną z najistotniejszych informacji 
zawartych w raporcie handlowym jest 
ocena punktowa, nadana badanemu 
podmiotowi gospodarczemu przez firmę 
sporządzającą raport lub też podmiot z 
nią powiązany (np. zakład ubezpieczeń). 
Głównymi informacjami branymi pod 
uwagę przy nadawaniu oceny (należy za-
znaczyć, że jest to katalog otwarty oraz 
zmienny, w zależności od podmiotu oce-
niającego) są wyniki finansowe, poziom 
zadłużenia i płynność finansowa, aktu-
alna sytuacja samej firmy oraz branży,  
w której działa, sposób zarządzania fir-
mą, jej wielkość oraz opinia o firmie wy-
nikająca z informacji bankowych oraz 
referencji handlowych. Ocena punktowa 
może być wyrażona zgodnie z polskim 
(literowym) lub międzynarodowym 
(cyfrowym) oznaczeniem skali ocenia-
jącej wiarygodność finansową lub też 
na oba powyższe sposoby. Niezależnie 
od przyznanej oceny punktowej, raport 
może zawierać proponowany limit wy-
sokości możliwego do uzyskania przez 
firmę limitu kredytowego, powyżej 
którego towary lub usługi nie powinny 
być sprzedawane danemu podmiotowi 
z odroczonym terminem płatności. Jest 
to oczywiście jedynie propozycja, jed-

nakże może ona być cenną wskazówką 
dla przedsiębiorcy chcącego prowadzić 
bezpiecznie działalność gospodarczą,  
w szczególności, gdy kwota proponowa-
nego limitu pokrywa się z kwotą limitu 
kredytowego dla danego kontrahenta 
ustalonego przez ubezpieczyciela w ra-
mach umowy ubezpieczenia należności 
handlowych. 

Bardzo ciekawą i pomocną informacją, 
którą może zwierać raport handlowy, jest 
wskaźnik tzw. moralności płatniczej. Jest 
to, ustalona na podstawie danych pocho-
dzących z analiz należności, średnia wa-
żona o płatnościach dokonywanych przez 
badany podmiot i ich zmianach w czasie, 
wskazująca na skłonność danego podmio-
tu do terminowego (lub nieterminowego) 
regulowania zobowiązań. Pozwala ona 
przewidzieć, jak w przyszłości kontrahent 
będzie się wywiązywał z należnych płat-
ności. Są to oczywiście jedynie przewidy-
wania, gdyż rzeczywiste wywiązywanie 
się przez dany podmiot z zobowiązań 
umownych zależy od wielu, często trud-
nych do przewidzenia czynników. Tym 
niemniej dają one pewien obraz moralno-
ści płatniczej podmiotu, z którym zamie-
rzamy współpracować, szczególnie, jeżeli 
jego dotychczasowa moralność płatnicza 
była na niskim poziomie. 

Raport handlowy może zawierać rów-
nież informacje o postępowaniach win-
dykacyjnych prowadzonych przeciwko 
ocenianemu podmiotowi. Informacje te  
przedstawiane są w sposób zbiorczy, syn-
tetyczny, ze wskazaniem liczby postę-
powań zakończonych (ze spłatą lub bez) 
i będących w toku oraz z podziałem na 
kategorie spraw, zależnie od wysokości 
windykowanej kwoty. 

Kolejną pozycją, która może się zna-
leźć w raporcie handlowym, są informacje 
o majątku posiadanym przez dany pod-
miot. 
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Analizy branżowe
Innym narzędziem zapobiegania 

opóźnionym płatnościom są programy 
analiz należności, zwane również ana-
lizami branżowymi. W porównaniu z 
raportami handlowymi jest to produkt 
stosunkowo nowy, oferowany jedynie 
przez nieliczne firmy zajmujące się zbie-
raniem oraz oceną informacji gospodar-
czych. Istota tego rozwiązania polega na 
tym, że firma przystępująca do programu 
analiz należności przekazuje comiesięcz-
nie do bazy „organizatora programu” 
dane dotyczące terminów realizowania 
płatności przez wszystkich swoich od-
biorców, z rozbiciem na poszczególnych 
kontrahentów. Dane są przypisywane 
do poszczególnych przedsiębiorców (od-
biorców), tworząc zbiory informacji o 
terminach dokonywania płatności przez 
dany podmiot w stosunku do wielu jego 
wierzycieli. W zamian za dostarczane in-
formacje oraz miesięczny abonament fir-
ma uczestnicząca w programie uzyskuje 
dostęp do współtworzonej przez siebie, 
i co miesiąc uaktualnianej, bazy danych 
oraz wielu dodatkowych informacji oraz 
analiz dostarczanych i tworzonych przez 
„organizatora programu”. Cechą charak-
terystyczną tego produktu jest zamknięty 
krąg odbiorców danych, bo ze gromadzo-
nych informacji może korzystać jedynie 
podmiot, który sam „wzbogaca” bazę o 
dane dotyczące realizowania płatności 
przez jego kontrahentów – tzw. zasada 
wzajemności. Główną „wartością” takiego 
programu są dane dostarczane przez jego 
uczestników, więc firmie świadczącej taką 
usługę zależy, żeby baza uczestników była 
jak najszersza. 

Uczestnik programu analiz należno-
ści uzyskuje przede wszystkim dostęp do 
opisywanego już wcześniej tzw. wskaźni-
ka moralności płatniczej przedsiębiorcy, 
którego „chce sprawdzić”. Nie są to jed-
nak jedynie informacje o wysokości tego 
wskaźnika na dany dzień, ale historia jego 

comiesięcznych zmian (pozwalająca zaob-
serwować określone trendy i zachowania 
w tym zakresie) wraz, z – co istotne – po-
równaniem go do średniego wskaźnika 
moralności płatniczej w całej branży, w 
której prowadzi swoją działalność weryfi-
kowany przedsiębiorca. Jest to o tyle waż-
ne, że pozwala sprawdzić, jak „prezentuje 
się” dana firma na tle branży, co umoż-
liwia dużo trafniej przeanalizować dane 
dotyczące wskaźnika moralności płatni-
czej badanego podmiotu. Wynika to z 
faktu, że dyscyplina płatnicza w różnych 
branżach różni się znacznie od siebie, a 
opóźnienia wskazywane jako bardzo ne-
gatywny wyjątek w jednej branży, mogą 
być „bardzo dobrym wynikiem” w innej. 
Ponadto program analiz branżowych za-
pewnia dostęp do wielu statystyk i analiz 
pozwalających dokładnie „prześwietlić” 
zachowania płatnicze przyszłego kontra-
henta oraz ich zmianę na przestrzeni da-
nego okresu czasu. Uczestnik programu 
otrzymuje m.in. zestawienie dotyczące 
historii płatności dokonywanych przez 
badany podmiot na rzecz wszystkich jego 
dostawców (uczestniczących w progra-
mie), ze wskazaniem kwot regulowanych 
zobowiązań, rozbiciem na określone okre-
sy opóźnień w płatnościach i podziałem 
na poszczególne miesiące. Pozwala to 
nie tylko określić zmianę sumy zobowią-
zań danego podmiotu w ciągu roku, ale 
również przeanalizować jak kształtują się 
i zmieniają kwoty zobowiązań regulowa-
nych z określonym opóźnieniem.

Uczestnik programu otrzymuje rów-
nież dostęp do analiz tempa spłaty zobo-
wiązań przez jego odbiorcę, co pozwala 
mu ustalić, po ilu dniach od wystawienia 
faktury potencjalny odbiorca płacił rok 
temu, a po ilu płaci dzisiaj oraz jak te dane 
prezentują się na tle odpowiednich danych 
dotyczących regulowania przez niego zo-
bowiązań wobec wszystkich jego dostaw-
ców (z całego rynku) bądź też dostaw-
ców z danej branży oraz na tle średnich 
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terminów regulowania zobowiązań przez 
wszystkie firmy z danej branży. Pozwala 
to zarówno „umiejscowić” tego odbiorcę 
(jego tempo regulowania zobowiązań) 
wśród innych przedsiębiorstw (odbior-
ców) z danej branży, jak również własną 
firmę wśród innych dostawców tego od-
biorcy i porównać, z jakim opóźnieniem 
reguluje on zobowiązania wobec tej fir-
my, a z jakim wobec innych dostawców. 
W ramach programu analiz branżowych 
uczestnik otrzymuje również informacje 
o odroczonych terminach płatności, jakie 
interesująca go firma otrzymuje od swo-
ich dostawców. Dzięki temu ma on możli-
wość porównać terminy płatności jakie on 
sam ustala dla tej firmy, z terminami jakie 
otrzymuje ona od wszystkich swoich do-
stawców oraz dostawców z danej branży 
oraz ze średnimi terminami stosowanymi 
w danej branży, jak również przeanalizo-
wania zmian tych wartości w ciągu ostat-
nich 12 miesięcy. 

Ubezpieczenie  
należności handlowych

Wywiązywanie się przez kontrahenta 
z zobowiązań zależy od tak wielu, zarów-
no subiektywnych jak i obiektywnych 
okoliczności, że nawet najdokładniejsze 
prześwietlenie przyszłego kontrahenta i 
najrzetelniejsze przeanalizowanie możli-
wych niebezpieczeństw nie daje stupro-
centowej pewności otrzymania płatności 
w ustalonym terminie lub choćby z góry 
zakładanym, „tolerowanym” opóźnie-
niem. Dlatego też, oprócz omówionych 
powyżej instrumentów pozwalających na 
ograniczenie ryzyka przed rozpoczęciem 
współpracy, bardzo wielu przedsiębior-
ców korzysta z narzędzia umożliwiające-
go unikania negatywnych skutków opóź-
nień płatniczych (zawinionych lub nie) ze 
strony swoich kontrahentów już w trakcie 
współpracy. Jest nim ubezpieczenie należ-
ności handlowych, zwane również ubez-
pieczeniem ryzyka kredytu kupieckiego. 
Produkt ten znajduje się w ofercie kilku 

zakładów ubezpieczeniowych. Z uwagi 
na specyfikę tego ubezpieczenia z reguły 
są to wyspecjalizowane towarzystwa ube-
zpieczeń, zajmujące się wyłącznie, lub też 
w głównej mierze, ubezpieczaniem kredy-
tu kupieckiego. 

Celem umowy ubezpieczenia należ-
ności handlowych jest zabezpieczenie 
interesów ubezpieczającego na wypadek 
niewypłacalności jego kontrahenta, któ-
remu dostarczał on towar, produkt czy re-
alizował usługę z odroczonym terminem 
płatności, a wynikające z tego tytułu na-
leżności zostały objęte ochroną ubezpie-
czeniową na podstawie umowy. Pojęcie 
niewypłacalności kontrahenta jest zdefi-
niowane w samej umowie, lecz przed jego 
dokładniejszym omówieniem należy za-
sygnalizować jedną istotną kwestię. Otóż, 
omawiane ubezpieczenie nie zabezpiecza 
przed wszystkimi możliwymi proble-
mami, jakie mogą wyniknąć w trakcie 
współpracy handlowej z innym przedsię-
biorcą, a jedynie przed brakiem płatności 
wynikającym z jego niewypłacalności. 
Tym samym nie zapewnia ono ochrony 
ubezpieczeniowej na wypadek braku płat-
ności wynikającej z nienależytego wyko-
nania umowy przez samego ubezpieczają-
cego (tzw. należności sporne), jak również 
w przypadku podszycia się przez osoby 
trzecie pod przedsiębiorcę, od którego na-
leżności były objęte ochroną i wyłudzenia 
od ubezpieczającego towaru „na jego kon-
to” – fraud. Omawiany produkt nie zwal-
nia więc ubezpieczających od obowiązku 
należytego wykonania swojego zobowią-
zania, jak również zachowania należytej 
staranności przy zawieraniu umów i wy-
dawaniu towaru, produktu czy realizacji 
usługi w ramach prowadzonej działalno-
ści gospodarczej. Oprócz powyższego, w 
większości tego typu produktów, z ochro-
ny ubezpieczeniowej w ramach ubezpie-
czenia należności handlowych wyłączone 
są odsetki, kary umowne, straty wynika-
jące z różnic kursowych, należności celne, 
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należności przysługujące od podmiotów 
powiązanych oraz od osób fizycznych 
niebędących przedsiębiorcami. Umowa 
ubezpieczenia może też być ograniczo-
na jedynie do należności wynikających z 
określonych typów umów (np. sprzedaż) 
bądź też wyłączać spod ochrony należ-
ności wynikające z pewnych rodzajów 
umów. 

Wspomniana powyżej niewypłacal-
ność kontrahenta, aktywująca po stronie 
ubezpieczyciela obowiązek wypłaty od-
szkodowania (wypadek ubezpieczeniowy), 
może stanowić niewypłacalność prawnie 
potwierdzoną lub tzw. niewypłacalność 
faktyczną. Pierwsza z nich występuje w 
przypadku ogłoszenia upadłości kontra-
henta, otwarcia wobec niego postępo-
wania restrukturyzacyjnego, oddalenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu 
braku majątku kontrahenta pozwalające-
go na pokrycie kosztów tego postępowa-
nia lub też umorzenia z powodu bezsku-
teczności postępowania egzekucyjnego 
prowadzonego przeciwko kontrahentowi. 
Są to wszystko sytuacje, w których fakt 
nieposiadania przez dłużnika majątku 
pozwalającego na uregulowanie zobowią-
zań wobec ubezpieczającego, a więc jego 
niewypłacalność, został „oficjalnie” i w 
sposób obiektywny potwierdzony przez 
odpowiednie organy (sąd, komornik). 
Natomiast z niewypłacalnością faktycz-
ną mamy do czynienia w przypadku, gdy 
kontrahent nie reguluje swoich zobowią-
zań przez określony w umowie czas (np. 
90 dni) liczony przeważnie od momentu 
zlecenia tych należności firmie windy-
kacyjnej współpracującej z ubezpieczy-
cielem. W tym przypadku nie ma więc 
znaczenia, czy dłużnik faktycznie nie ma 
majątku czy też nie płaci swoich zobo-
wiązań, pomimo że faktycznie mógłby 
tego dokonać (z wyłączeniem wskaza-
nych wcześniej sytuacji, gdy brak zapłaty 
jest wynikiem np. kwestionowania faktu 
otrzymania towaru lub jego jakości – tzw. 

należności sporne). W tym miejscu należy 
wskazać, że w przypadku kwestionowania 
przez dłużnika istnienia lub wymagalno-
ści żądanych od niego należności – które 
może być bezzasadne i obliczone na zwo-
dzenie wierzyciela, lecz fakt ten jest często 
niemożliwy do jednoznacznego stwier-
dzenia przez ubezpieczyciela – stosowane 
jest rozwiązanie, zgodnie z którym od-
szkodowanie jest wypłacane po uzyskaniu 
przez ubezpieczającego wyroku zasądzają-
cego prawomocnie dane wierzytelności 
(co potwierdza ich bezsporność) lub też 
po wniesieniu przez ubezpieczającego 
przeciwko dłużnikowi pozwu obejmują-
cego te należności, jednakże z zastrzeże-
niem obowiązku zwrotu odszkodowania, 
gdyby postępowanie nie zakończyło się 
wydaniem tytułu egzekucyjnego (czy-
li sąd uznałby zasadność podnoszonych 
przez dłużnika zarzutów, powodujących 
sporność wierzytelności).

Kwestią wymagającą odrębnego omó-
wienia jest sposób nabywania ochrony 
ubezpieczeniowej dla należności od dane-
go kontrahenta. Wyróżnić można tu dwa 
sposoby. Podstawowym trybem nabycia 
ochrony ubezpieczeniowej jest ustalenie 
przez ubezpieczyciela limitu kredytowe-
go (ubezpieczeniowego) dla danego kon-
trahenta. Poprzedzone jest to złożeniem 
przez ubezpieczającego wniosku o usta-
lenie limitu, w którym wskazuje on oso-
bę kontrahenta oraz wnioskowaną kwotę 
limitu. Rozpatrując taki wniosek ubez-
pieczyciel dokonuje oceny sytuacji finan-
sowej oraz wiarygodności kontraktowej 
zgłaszanego przedsiębiorcy i na tej pod-
stawie, biorąc również pod uwagę sytuację 
rynkową oraz koniunkturę w danej bran-
ży, podejmuje decyzję o ustaleniu limitu 
kredytowego w kwocie wnioskowanej lub 
niższej, bądź też o odmowie nadania li-
mitu. Nadana kwota limitu kredytowego 
jest górną granicą należności od danego 
klienta, które ubezpieczyciel godzi się ob-
jąć ochroną ubezpieczeniową, a tym sa-
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mym kwotę w zakresie, której przejmuje 
on na siebie ryzyko niewypłacalności tego 
kontrahenta. Tym samym ubezpieczający 
wie, że należności od danego kontrahen-
ta z tytułu np. sprzedaży z odroczonym 
terminem płatności, których saldo mieści 
się w ramach nadanego limitu, są objęte 
ochroną ubezpieczeniową. Co do zasady, 
nie jest on pozbawiony możliwości doko-
nywania ze swoim kontrahentem transak-
cji na kwotę przewyższającą nadany limit, 
ale musi mieć świadomość, że sprzedaży 
powyżej kwoty limitu dokonuje na swoje 
własne ryzyko. Limit kredytowy, i zwią-
zana z nim ochrona ubezpieczeniowa, 
obowiązuje dla należności powstałych od 
daty wskazanej w decyzji limitowej. Gdy 
sytuacja finansowa danego klienta ulegnie 
pogorszeniu, ubezpieczyciel może obniżyć 
lub znieść limit kredytowy, ze skutkiem od 
momentu dostarczenia przez ubezpiecza-
jącego stosownej decyzji w tym zakresie.  
Drugim sposobem nabycia ochrony ubez-
pieczeniowej dla należności od danego 
klienta jest uzyskanie „limitu automa-
tycznego” w ramach tzw. kontroli klienta 
przez ubezpieczającego. Zasady uzyskania 
ochrony różnią się znacznie w zależności 
od zakładu ubezpieczeń i konkretnego 
produktu z jego oferty, jednakże z reguły 
wymagane jest posiadanie przez ubezpie-
czającego pozytywnego doświadczenia 
płatniczego z danym kontrahentem (np. 
dwie pomyślnie zakończone, tzn. uregu-
lowane transakcje w ciągu ostatnich 12 
miesięcy) lub choćby brak negatywnych 
informacji na jego temat (brak zniesie-
nia lub odmowy nadania limitu kredy-
towego, brak aktualnych opóźnień w 
płatnościach przekraczających określoną 
długość). Zasadą jest, że ochrona ubez-
pieczeniowa wynikająca z limitu automa-
tycznego – jako niosąca większe ryzyko 
dla ubezpieczyciela, gdyż nie on sam do-
konuje oceny danego kontrahenta – jest 
ograniczona do określonej, wynikającej 
z umowy ubezpieczenia kwoty należno-
ści, z reguły rzędu kilkudziesięciu tysięcy 

złotych. Jeżeli ubezpieczający potrzebuje 
ochrony w większym zakresie, musi wy-
stąpić do ubezpieczyciela o ustalenie limi-
tu kredytowego w kwocie odpowiadającej 
planowanemu zakresowi współpracy. 

Po zajściu wypadku ubezpieczeniowe-
go i otrzymaniu zgłoszenia szkody, ubez-
pieczyciel wpierw sprawdza czy spełnione 
zostały wszystkie warunki wynikające z 
umowy i w przypadku pozytywnej we-
ryfikacji w ustawowym terminie 30 dni 
wypłaca odszkodowanie, pomniejszone 
o udział własny ubezpieczającego (zwy-
kle 10-20 proc.). Jeżeli strony umowy 
ubezpieczenia nie postanowiły inaczej, z 
momentem wypłaty odszkodowania na 
ubezpieczyciela przechodzą roszczenia 
wobec dłużnika o zapłatę należności wy-
nikających z faktur objętych odszkodo-
waniem (regres ubezpieczeniowy) i od tej 
pory to on próbuje, na drodze polubownej 
lub sądowej, wyegzekwować należności.

W zamian za otrzymywaną ochro-
nę ubezpieczający zobowiązany jest do 
uiszczania składki ubezpieczeniowej. 
W zależności od konkretnego produktu 
może być ona ustalana w różny sposób. 
Najpowszechniej stosowanym rozwiąza-
niem jest ustalanie wysokości składki w 
odniesieniu do obrotu zrealizowanego z 
klientami objętymi ubezpieczeniem. Po-
nieważ wartość tego obrotu można ustalić 
dopiero po zakończeniu roku ubezpie-
czeniowego, zwykle na początku roku 
ubezpieczający deklaruje przewidywany 
obrót, który jest podstawą ustalenia tym-
czasowej wysokości składki lub jej mie-
sięcznych rat (stawka składki razy prze-
widywany obrót). Po zakończeniu roku 
ubezpieczający przekazuje informacje o 
faktycznie zrealizowanym obrocie i na 
podstawie tych danych dokonywane jest 
ostateczne wyliczenie wysokości należnej 
składki (stawka składki razy zrealizowany 
obrót), co skutkuje koniecznością doko-
nania dopłaty przez ubezpieczającego lub 
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też zwrotu części pobranej składki przez 
ubezpieczyciela (w tym ostatnim przy-
padku jednakże nie więcej niż do granicy 
ustalonej uprzednio kwoty stawki mini-
malnej). Stawka składki zależy oczywiście 
od wielu czynników, lecz orientacyjnie 
można podać, że standardowo plasuje 
się ona w przedziale 0,2-0,6 proc. war-
tości zrealizowanego obrotu. Możliwe są 
również inne rozwiązania w przedmiocie 
sposobu ustalania należnej składki. Może 
być ona naliczania np. od salda otwar-
tych należności na dany dzień (np. koniec 
miesiąca) lub sumy limitów kredytowych 
nadanych przez ubezpieczyciela, bądź też 
ustalona w formie kwoty ryczałtu, uza-
leżnionego od obrotu zrealizowanego w 
poprzednim roku ubezpieczeniowym. 
Do innych obowiązków ubezpieczającego 
należy w relacjach handlowych z kontra-
hentami stosowanie terminów płatności 
nie dłuższych niż określone w umowie 
ubezpieczenia, terminowe zlecanie należ-
ności do windykacji i zgłaszanie szkody, 

kontrolowanie sald należności i terminów 
opóźnień w płatnościach tak, by mieć 
pewność, że nie doszło do ustania ochro-
ny ubezpieczeniowej.

Pomimo wskazanych powyżej kosz-
tów i obowiązków, ubezpieczenie należ-
ności handlowych jest bardzo skutecz-
nym i atrakcyjnym dla przedsiębiorców 
narzędziem walki z zatorami płatniczymi. 
Jego koszt jest w dużej mierze możliwy 
do przewidzenia i uwzględnienia np. przy 
ustalaniu marży za sprzedaż towarów 
z odroczonym terminem płatności, zaś 
większość ciążących obowiązków moż-
na zaliczyć do kanonu działań wymaga-
nych od zapobiegliwego przedsiębiorcy. 
W zamian za to ma on możliwość prawie 
całkowitego transferu ryzyka wystąpie-
nia opóźnionych płatności na ubezpie-
czyciela i uniknięcia wielu negatywnych 
konsekwencji związanych z problemami 
finansowymi lub nierzetelnością swoich 
odbiorców.
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