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W czasie kryzysu
wywołanego
pandemią COVID -19
dostarczamy firmom
to co najważniejsze:
bezpieczenstwo
obrotu handlowego
i płynność finansową

Komplementarne elementy
systemu wsparcia w czasie kryzysu
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Polisa ubezpieczenia
należności

KUKE GAP EX
i KUKE GAP EX+
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Faktoring
z wykorzystaniem
ubezpieczenia

Różne produkty,
rożne rozwiązania,
szerokie kompetencje
Nasze portfolio produktów sprosta
każdemu wyzwaniu
małych, średnich i dużych firm
w kraju i na świecie

Ubezpieczenie należności
handlowych
Ubezpieczenie eksportu
inwestycyjnego
Ubezpieczenie inwestycji
za granicą
Gwarancje

Faktoring
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Estonia
tłocznia gazu
Kanada
promy
pasażerskie

Meksyk
maszyny
górnicze

Różnorodność
branż i zakątów
świata
wspieramy polskie firmy bez względu
na branżę i bez względu czy działają
w kraju, czy za granicą – nawet na
rynkach wysokiego ryzyka
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Norwegia
promy
pasażerskie

Rosja
fabryka sklejki
Ukraina
silosy
zbożowe

Algieria
żaglowiec
Mali
naczepy
samochodowe

Namibia
jacht morski

ZEA
wagony do
metra
Indonezja
bloki
energetyczne

Dziękujemy
i zapraszamy
do współpracy
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Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) jest wyłącznie materiałem promocyjnym dotyczącym
rozwiązań produktowych oferowanych przez KUKE S.A. („Spółka”), przygotowanym przez
Spółkę.
Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży i ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku
nie stanowi zachęty czy podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu danego rozwiązania
produktowego. Informacje zawarte w Prezentacji służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte
na źródłach, które Spółka uznaje za wiarygodne i sprawdzone. Podane informacje mogą być
aktualizowane, uzupełniane, poprawiane lub zmieniane, przy czym mogą być to zmiany istotne.
Spółka nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, w sposób wyraźny lub dorozumiany,
dotyczących poprawności, kompletności lub rzetelności informacji lub opinii zawartych w Prezentacji i
nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tych informacji lub opinii. Wszelkie
opinie zawarte w Prezentacji odzwierciedlają ocenę na dzień sporządzenia Prezentacji i mogą ulec
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zmianie bez powiadomienia. Spółka nie zobowiązuje się do dokonania aktualizacji ani korekty
Prezentacji, bądź informacji oraz danych, na podstawie których została ona przygotowana. Ryzyko
związane z wykorzystaniem informacji przedstawionych w Prezentacji ponosi sam użytkownik. Spółka,
ani osoby działające w imieniu Spółki nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności wobec
użytkowników lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać, wskutek niedbalstwa czy
z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w
niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami
stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.
Majątkowe prawa autorskie do Prezentacji przysługują Spółce, a kopiowanie całości lub części
Prezentacji, a także dokonywanie w niej zmian wymaga zgody Spółki.

