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Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Z treści
niniejszego dokumentu nie wynikają jakiekolwiek prawa.

Implikowane informacje  mogą być oferowane wyłącznie jako informacje dodatkowe do umowy ubezpieczenia
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Agenda

1. Holistyczne podejście do oceny -> inne obszary spoza analizy finansowe bezpośrednio wpływające na ocenę

1.1. Ryzyko branży

1.2. Rating kraju / rating kontrahenta

1.3. Dyscyplina płatnicza kontrahenta w rynku

1.4. Powiązania kapitałowe i osobowe, przynależność do Grupy

2. Inne uwarunkowania:

2.1 . ekspozycja globalna na kontrahencie

2.2.  szkodowość dostawcy

3. Analiza finansowa

3.1. Matryca wskaźników

3.2. Dobry przykład kontrahenta

3.3. Zły przykład kontrahenta 

3.4. Odmowy przyznania limitu.

4. Jak pytać ubezpieczyciela o limity aby było skuteczniej

4.1. zabezpieczenia

4.2. inne wskazówki

5. Przykłady pytań od naszych klientów
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Odmowy limitu

• Otwarte windykacje (wyj. sprawy sporne) niezależnie od jakości danych finansowych

• Ryzykowne ratingi, które z definicji wskazują na odmowę (np. MG08 w EH)

• Wskaźniki->ujemne kapitały własne

• Zdarzenia gospodarcze: upadłość, sanacja

• Sytuacje „wstrzymujące” limity: otwarta kontrola skarbowa, reorganizacje wew. firmy, zmiana strategii,
polityki, osób reprezentujących, obciążające powiązania

• Wiek firmy -> krótszy niż 12 m-cy

• Odmowa przekazania danych finansowych

• Niewłaściwa kalkulacja limitu w relacji do obrotów

• Ryzyko kraju

• Wysokie zaangażowanie limitowe na kontrahencie

• Wykluczenia ubezpieczeń: jednostki publiczne, osoby fizyczne nie prowadzące działalności, banki wraz
ze swoimi jednostkami zależnymi

• Przynależność do ryzykownej Grupy kapitałowej a ocena indywidualna odbiorcy
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Jak pytać o limit aby było skutecznie

➢ Potwierdzić czy ubezpieczyciel posiada dane fin i czy są aktualne

➢ Reagować ponownym zapytaniem o limit jeśli widzimy pozytywną zmianę w ratingu

➢ Odbiorcom, którzy odmawiają przekazania danych finansowych proponować klauzulę poufności lub 
formularze uproszczone

➢ Pytać o limity terminowe, zwłaszcza w momentach sezonowości, realizacji kontraktu

➢ Przekazywać info spoza analizy finansowej

➢ W przypadkach powiązań kapitałowych i osobowych można korzystać z poręczeń silnych spółek.        
Definicja Gwaranta

➢ Inne stosowane zabezpieczenia: hipoteka, weksle

➢ Pozytywne doświadczenia płatnicze uzupełnienie dokumentów fin.

➢ Monitorowanie spłaty windykacji, po spłacie ponawiać pytanie o limit

➢ Zanim limit nazwany, może próbujmy z limitem nienazwanym

➢ Zdarzenia prawne / przekształcenia, aporty – kontynuacja czy nowy podmiot. Bezpośredni wpływ na   
limit

➢ Globalna ekspozycja na kontrahencie, metody ubezpieczyciela, ograniczenia dla kolejnych limitów

➢ Różne decyzje limitowe na jednym odbiorcy w oparciu o te same dane fin – powody

➢ Zróżnicowana oferta limitowa u różnych ubezpieczycieli

➢ Capy / TopUpy – produkty zwiększające dodatkowo ochronę

➢ Ograniczony dostęp do informacji, np. dlaczego odmowa limitu

➢ Limit przyznany, a następnie anulowany
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Praktyczne pytania

1. Odbiorca X posiada ten sam rating, co odbiorca Y, chociaż odbiorca X wykazał wyższy zysk w 
ubiegłym roku. 

Rating odbiorcy kalkulowany jest na podstawie wybranych informacji finansowych rachunku wyników 
bilansu odbiorcy, jak również informacji niefinansowych, co może być bardziej istotne niż winformacja
o wysokości zysku

2. Jak długo obowiązuje rating / ocena ryzyka odbiorcy?

Wartość ratingu obowiązuje do momentu przyznania kolejnej oceny ratingowej powstałej w wyniku 
zaktualizowania informacji lub do momentu, kiedy wygasła informacja na podstawie której powstała 
bieżąca ocena. 

3. Kiedy może się zmienić wysokość limitu?

Wraz z otrzymaniem nowych informacji lub kiedy upłynie ważność informacji dotyczących odbiorcy

4. Dlaczego X dostał limit, a Y nie dostał na bazie tych samych danych fin

Wpływ napływających info determinujące do zmiany decyzji np. otworzyła się windykacja, 
wyczerpująca się ekspozycja limitowa

5. Jak szybko po otrzymaniu nowych informacji następuje aktualizacja oceny?

Średnio około 3 dni

6. Ten sam rating odbiorcy na różnych branżach, czy wpłynie na wysokość limitu

Zależy od branży, jeśli zestawimy odbiorców z branży ryzykownej i o małym ryzyku decyzje mogą być 
różne
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Cd pytań
7. Jaki jest wpływ spółki-matki odbiorcy na jego rating?

W przypadku, kiedy odbiorca należy do grupy kapitałowej ocenianej jako jednolite ryzyko

(single risk group), rating odbiorcy odzwierciedla wówczas rating danej grupy kapitałowej, niezależnie od jakości 
danych fin odbiorcy. Ocena matki może zawyżać ocenę ale również i zaniżać.

8. Rating jednego z moich odbiorców uległ zmianie po przejęciu przez inny podmiot,

dlaczego?

Wskutek przejęcia odbiorca stał się częścią (nowej) grupy kapitałowej (single risk group).

Odbiorca otrzyma rating zgodny z ratingiem danej grupy.

9. Jeden z moich odbiorców wykazał się bardzo dobrymi wynikami finansowymi w

ostatnim okresie. Dlaczego nie zostało to uwzględnione w wartości ratingu tego

odbiorcy?

Rating odbiorcy kalkulowany jest na podstawie danych finansowych, danych

demograficznych wraz z opinią analityka i nie bazuje wyłącznie na krótkoterminowych

wynikach finansowych.

10. Dlaczego rating odbiorcy może ulec zmianie wraz ze zmianą formy prawnej

odbiorcy?

Ryzyko, jakim charakteryzuje się dana firma w pewnych segmentach portfela, powiązane

jest z jej formą prawną. Zmiana formy prawnej odbiorcy może w pewnych przypadkach

skutkować rekalkulacją ratingu odbiorcy.
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Pytania cd.

11. Rating odbiorcy pozostaje na niezmienionym poziomie, ale limit kredytowy został 
podwyższony, zmniejszony lub wycofany. Dlaczego?

Rating odbiorcy jest tylko jednym z czynników, na podstawie których ubezpieczyciel wydaje decyzje 
limitowe i może nie być czynnikiem przeważającym. Pozostałe czynniki jak doświadczenia płatnicze, 
szacunek ryzyka kraju odbiorcy lub krótkoterminowa sytuacja finansowa odbiorcy nie są włączone w 
kalkulację ratingu odbiorcy.

12. Jak prawidłowo kalkulować limit kredytowy?

Najprościej limit kredytowy ustalić w oparciu o wartość i liczbę wysyłek / faktur oraz terminy płatności.

Przykład nr 1

Klient X zamówił 5 dostaw w miesiącu o wartości 10.000 zł każda. Dostawy będą realizowane cyklicznie co 
7 dni. Wynegocjowany termin płatności wynosi 30 dni po każdej z dostaw.

Jak obliczamy limit kredytowy?

Daty dostaw: 1, 8, 15, 22, 29 każdego miesiąca.

Termin płatności za pierwszą dostawę: 31 miesiąca, w którym dostawy zostały zrealizowane.

Limit kredytowy: 60.000 pln(5 x 10.000 zł + 10.000 zł jako ewentualna rezerwa w przypadku opóźnienia w 
płatności).



UNE ÉQUIPE · одна команда · EIN TEAM · ひとつのチーム · ONE TEAM · Jeden zespół· · אחתפעם · TEK TAKIM · 一个团队 · UN EQUIPO · UNA SQUADRA

BRANŻA
bieżąca klasyfikacja 

ubezpieczyciela
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Branże  ocena ubezpieczyciela



Ogólna definicja branż

Wysokie ryzyko: prawdopodobne lub stwierdzone wystąpienie kryzysu w branży

Dość wysokie ryzyko: słabości strukturalne w branży

Średnie ryzyko: oznaki słabości, możliwe spowolnienie w branży

Niskie ryzyko: solidne podstawy, bardzo korzystne lub dość dobre prognozy na    
przyszłość



Na co wpływa branża?

1. Jeden z wielu obszarów mający wpływ na ocenę ryzyka finansowego kontrahenta – kryterium 
możliwych, bieżących trudności w branży lub / oraz w otoczeniu makroekonomicznym;

2. Działalność według klasyfikacji branżowej / PKD wpływa pośrednio na rating kontrahenta 
(więcej o ratingu EH w 1szej prezentacji); 

3. Branże ryzykowne („czerwona”, „pomarańczowa”) z reguły wpływają na restrykcyjne i 
zachowawcze podejście do zapisywanych limitów kredytowych przez ubezpieczyciela, co 
zwiększa prawdopodobieństwo odmów oraz niepełnych limitów kredytowych;

4. Branża może wpływać na całkowitą lub częściową anulacje zaangażowania limitowego dla 
kontrahentów, zwłaszcza z ratingiem 06 -07 oraz 08 – 10 (wg EH) ->  branża + niekorzystna 
analiza oceny finansowej.



Na co wpływa branża, cd

5. Branża ukierunkowuje analityka podejmującego decyzje na określone podejście do ryzyka przy 
ocenie śródrocznych danych finansowych: sezonowość, kumulacja sprzedaży w roku-> 
rozważania w kierunku limitu terminowego dla kontrahenta;

6. Każda branża podlega analizie wiekowania należności, która bezpośrednio wpływa na wskaźnik 
PMI -> ocena moralności płatniczej kontrahenta (zachowania płatnicze w rynku, zdolność do 
regulowania bieżących zobowiązań);

7. Na ocenę podmiotu w danej branży dodatkowo wpływa: 
- kondycja grupy kapitałowej, do której należy podmiot,
- poziom dostępu do informacji na temat grupy kapitałowej, do której należy podmiot,
- poziom dostępu do aktualnych sprawozdań oraz dodatkowych informacji            niezbędnych 
do oceny badanego podmiotu.
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PMI – wskaźnik moralności 
płatniczej w EH



PMI – wskaźnik moralności płatniczej

Wskaźnik Moralności Płatniczej ( PMI) – jest to dynamiczny 
wskaźnik stanowiący istotną wskazówkę przy podejmowaniu 
decyzji o udzielenie kredytu kupieckiego danemu kontrahentowi. 
Do wyliczenia wskaźnika brane są pod uwagę przesłane przez 
uczestników należności, liczba dni średniego opóźnienia w 
płatnościach danego kontrahenta.

0-20 Możliwe występowanie opóźnień w realizowaniu zobowiązań 
średnio ponad 60 dni po terminie płatności.

20-40 Możliwe występowanie opóźnień w realizowaniu 
zobowiązań średnio 60 dni po terminie płatności.

40-60 Możliwe występowanie opóźnień w realizowaniu 
zobowiązań średnio 40 dni po terminie płatności.

60-80 Możliwe występowanie opóźnień w realizowaniu 
zobowiązań średnio 20 dni po terminie płatności.

80-100 Brak opóźnień w realizowaniu zobowiązań lub możliwe 
występowanie opóźnień średnio 10 dni po terminie płatności.

http://www.icba.com/


Charakterystyka PMI

• Skala PMI -> 1 – 100. Zgodnie z zasadą im wyższy tym 
lepiej

• Statystyka mierzona i aktualizowana na koniec każdego 
miesiąca

• Wskaźnik wylicza się, jeśli ilość raportujących podmiotów 
do ubezpieczyciela, wynosi co najmniej 3, jeśli jest mniej 
PMI się nie wyliczy

• Im większa ilość raportujących podmiotów tych lepsza 
jakość PMI. Ważne jest kto raportuje i ile „waży” w biznesie 
danego Ryzyka-> wskaźnik wyliczy się zawsze niezależnie 
od ostatecznej jakości danej statystyki (jest to płaszczyzna 
do rozmowy z ubezpieczycielem, bo trudno uznać wskaźnik za 
ryzykowny, jeśli zaraportuje co najmniej 3 podmioty z bardzo 
małą skalą współpracy. Co innego jeśli są to główni dostawcy dla 
ocenianego Ryzyka / kontrahenta)

• PMI nie uwzględnia kwoty opóźnień w płatnościach a 
jedynie ilość dni średniego opóźnienia

• Wskaźnik brany pod uwagę przy weryfikacji ryzyka 
kredytowego, mający bezpośredni wpływ na poziom 
szacowanego limitu oraz pośredni, na rating kontrahenta.

• Niski PMI zazwyczaj jest powiązany z ilością zgłaszanych 
windykacji do ubezpieczyciela

• PMI rozróżnia branże, bowiem średni PMI różnie wygląda 
w poszczególnych sektorach. Generalna zasada: PMI na 
poziomie 50 obniża ocenę ryzyka kredytowego

http://www.icba.com/
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Dziękuje za uwagę !

Monika Kiełtyka

Chief Risk Officer

mobile:+48 506 719 699

monika.kieltyka@riskman.pl
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