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Temat

Podpisanie Aneksu nr 1 do Polisy obrotowej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie.
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”’ „Ubezpieczający”)  informuje, że w dniu 15.07.2019 roku 
wpłynął podpisany egzemplarz Aneksu nr 1 do Polisy obrotowej z dnia 24.07.2018 roku („Aneks”, „Umowa”, 
„Polisa”) zawartej pomiędzy Emitentem a Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie ( „Korporacją”, „Zakład Ubezpieczeń”). Strony zgodnie oświadczają, że w/w Polisa trwa, jest 
realizowana, nie została wypowiedziana ani rozwiązana, w związku z czym Strony dokonują zmian w Polisie 
Obrotowej w następującym zakresie:
•Elektroniczna forma dokumentacji:
1.Ubezpieczający jest zobowiązany do przesyłania do Korporacji wniosków wyłącznie w formie elektronicznej przez 
system Korporacji – Ekstranet z wykorzystaniem wzoru obowiązującego formularza,
2.Korporacja ma prawo zażądać dostarczenia dodatkowo  oryginału formularza podpisanego przez 
Ubezpieczającego zgodnie z reprezentacją, który został przesłany uprzednio do Korporacji w formie elektronicznej.
•Bonifikata za bezszkodowość:
1.Korporacja gwarantuje Ubezpieczającemu za bezszkodowy okres rozliczeniowy bonifikatę w wysokości 10% od 
zapłaconej za ten okres składki,
2.O zaliczeniu szkody do danego okresu rozliczeniowego decyduje data wystawienia faktury, za którą 
Ubezpieczający nie otrzymał płatności,
3.Wypłata bonifikaty następuje na pisemny wniosek Ubezpieczającego złożony wraz z oświadczeniem, iż wszystkie 
należności z tytułu obrotu zgłoszonego do ubezpieczenia za dany okres rozliczeniowy zostały zapłacone,
4.Wniosek, o którym mowa w pkt. 3) powinien być złożony nie później niż  w terminie 1 roku od dnia zakończenia 
danego kresu rozliczeniowego,
5.Bonifikata nie przysługuje za ostatni okres rozliczeniowy, w przypadku braku kontynuacji Umowy ubezpieczenia.
•Skargi i reklamacje
-Reklamacja usług świadczonych przez Korporację może być złożona:
1. W formie pisemnej,
2.Ustnie,
3.W formie elektronicznej.

Pozostałe warunki Polisy przedstawione w raporcie bieżącym 15/2018 z dnia 01.08.2018 roku pozostają bez 
zmian.
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