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8.1  Prevence při úvěrových obchodech

Prevence před vznikem platební neschopnosti nebo platební nevůle odběra-
tele zahrnuje:
a) monitorování existujících odběratelů,
b) odškodnění v případě neplacení,
c) vymáhání pohledávek.

Prevence

Moderní nabídka úvěrového pojištění nemůže být chápána pouze jako prostá 
výplata pojistného plnění v případě neplacení dodavatelského úvěru, ale má 
daleko širší možnosti.

Za prvé, pojišťovna musí nabídnout kvalitní informační zázemí ve for-
mě informací o bonitě potenciálních nebo existujících odběratelů. Klient má 
zpravidla určité informace o bonitě svých existujících – zejména dlouhole-
tých – odběratelů. Jiná věc ale je, do jaké míry jsou tyto informace úplné 
a přesné. I když pak máme poměrně dobré informace např. ve formě výroční 
zprávy, není vždy zcela jasné, jak s nimi nakládat. Tyto problémy řeší úvěro-
vý pojistitel, který má kvalitní informační zázemí a know-how, jak s těmito 
informacemi pracovat.

Postavení největších pojistných skupin

Následující přehled ukazuje rozdělení světového trhu úvěrového pojištění 
mezi nejvýznamnější subjekty.

Název skupiny úvěrových pojistitelů Podíl na světovém trhu v oblasti úvěrového 
pojištění v % (údaje za rok 2009)

Euler Hermes (V ČR zastoupena prostřednictvím 
Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a. s.

34

Atradius 27,7

Coface 19,9

Ostatní 18,4

Například v databázi skupiny Euler Hermes je obsaženo více než 40 milio-
nů subjektů, jsou zde informace o jejich bonitě, jejich „chování“ zejména ve 
vztahu k platební morálce.
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V porovnání s klasickými informačními agenturami má úvěrový pojis-
titel pro klienta jednu nespornou výhodu – za výši stanoveného úvěrového 
limitu ručí a v případě pojistné události vyplácí pojistné plnění. Samozřejmě 
i úvěrová pojišťovna čerpá z poznatků informačních agentur, které jsou pro 
ni významným partnerem, ale tyto informace zařazuje do celkového kontextu 
a pracuje s nimi podle své metodiky. Klient tak má jistotu, že výše stanovené-
ho úvěrového limitu – jinak řečeno ručení pojistitele – je skutečně objektivní 
a odpovídá bonitě odběratele.

Úvěrová pojišťovna může již ve fázi přípravy obchodního kontrak-
tu udělat ještě více – může doporučit některá smluvní ustanovení, která 
usnadní např. vymáhání pohledávek. Jako typický příklad je možno uvést 
tzv. výhradu vlastnictví, kterou si dodavatel zabezpečuje právo na vrácení 
předmětu dodávky v případě neplacení. V některých zemích – jako např. 
v Německu, je výhrada vlastnictví velmi široká, dodavatel má právo i na 
zabavení zboží nebo jeho části u dalších odběratelů, pokud „neplatič“ stačil 
zboží dále prodat. Je ale velmi důležité, aby znění výhrady vlastnictví odpo-
vídalo právnímu systému dané země. Kvalitní úvěrová pojišťovna je schop-
na doporučit uznávanou a nejširší verzi této výhrady vlastnictví v příslušné 
jazykové verzi.

8.2 Monitorování existujících odběratelů

Pojištěním jednotlivého odběratele do výše stanoveného úvěrového limitu 
však práce úvěrové pojišťovny nekončí, je nutno průběžně sledovat, zda se 
fi nanční situace nehorší, zda nehrozí reálné nebezpečí neplacení. Pokud se 
tak stane, stanoví pojišťovna okamžitě aktualizovaný úvěrový limit, popř. ve 
vážných situacích limit zruší. To je pro klienta významný signál.

8.3 Smluvní pojištění platebních rizik

Součástí smluvního pojištění platebních rizik je i „odškodnění v případě ne-
placení“.

Nabídka úvěrové pojišťovny zpravidla zahrnuje dvě pojištěná rizika:
A) platební neschopnost (offi cial insolvency),
B) platební nevůli (protracted default).
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A) Platební neschopnost
Defi nice platební neschopnosti – tedy v případě pojištění úvěrů pojistné udá-
losti – se může nepatrně lišit u jednotlivých pojistitelů, v zásadě se však vždy 
jedná o prohlášenou insolvenci (např. v ČR musí soud rozhodnout o zahájení 
insolvenčního řízení).

Konkrétní defi nice pojistné události vždy závisí na platné legislativě 
v zemi dlužníka.

Pojištěný klient je vždy povinen v případech, kdy je to možné, vést veš-
keré kroky k zahájení insolvenčního řízení, přihlásit řádně a včas pohledávky 
do tohoto řízení a činit veškerá účelná a možná opatření k tomu, aby rozsah 
škody byl co nejmenší. Pokud nastane pojistná událost – a je doložena výše 
majetkové újmy klienta – musí pojistitel zpravidla do 14 dní vyplatit pojist-
né plnění ve výši majetkové újmy snížené o spoluúčast. Tato spoluúčast je 
zpravidla vyjádřena v procentech (např. 15 % z výše majetkové újmy zůstává 
k tíži klienta). Cílem zavedení spoluúčasti je – podobně jako u každého jiné-
ho druhu pojištění – „motivovat“ klienta do prevence před vznikem pojistné 
události.

Od pojistného plnění se odečítají některé položky, většinou se jedná o tzv. 
příslušenství pohledávky:
sankční úroky,
pokuty, penále,
různé daně (zpravidla včetně DPH).

Z pojistného krytí jsou také vyloučeny obchody prováděné se spřízně-
nými společnostmi, pojištění komerčních rizik se nevztahuje na státní nebo 
polostátní subjekty jako odběratele, tedy na subjekty, na které de facto nebo 
de jure není možno vyhlásit konkurs. Defi nice této výluky vždy závisí na 
konkrétní právní situaci v zemi odběratele.

Bez nadsázky lze říci, že úvěrová pojišťovna v těchto případech doplňu-
je a někdy dokonce supluje právní procedury. Insolvenční řízení zejména 
v zemích, kde vykonavatelnost práva je málo účinná, může trvat i řadu let 
a výsledek je zpravidla mizivý. Pokud se však jedná o pojištěnou pohledáv-
ku, postačí řádně zahájit insolvenční řízení a při prokazatelně doložené ma-
jetkové újmě pojistitel vyplácí pojistné plnění. Do výše plnění na něj přechází 
právo na pohledávku: Klient samozřejmě není zproštěn povinnosti účinně 
spolupracovat při insolvenčním řízení, ale již ho neohrožuje délka nebo vý-
sledek tohoto řízení.
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B) Platební nevůle
Pojištění na bázi tzv. platební nevůle (anglicky protracted default) bylo za-
vedeno v České republice v 90. letech minulého století. Je to významné roz-
šíření pojištěných rizik v tom smyslu, že na rozdíl od platební neschopnosti 
(offi cial insolvency) se již v zásadě nezkoumá příčina neplacení a není nutno 
zahájit konkursní řízení, ale pojistitel je povinen vyplatit pojistné plnění teh-
dy, pokud není zboží zaplaceno ani po uplynutí určité lhůty po splatnosti po-
hledávky. Této lhůtě se říká čekací nebo karenční lhůta, liší se u jednotlivých 
pojistitelů a zemí, ale zpravidla obnáší 3–9 měsíců po splatnosti pohledávky. 
Jeden z typických modelů této platební nevůle znázorňuje toto schéma:

Lhůta splatnosti 
na faktuře

Automatické prodloužení např. 
30 dní

Čekací doba 3–9 měsíců Výplata plnění

Defi nice počátku platební nevůle a čekací doby se může lišit u jednotli-
vých pojišťoven, co je však společné, je vyloučení obchodních a technických 
sporů z čekací doby. V praxi to vypadá tak, že pokud je pohledávka zpochyb-
něna ze strany dlužníka (např. nekvalitní nebo opožděná dodávka), pozasta-
vuje se běh čekací doby. Pojistitel nemůže vyplatit pojistné plnění do té doby, 
než se jednoznačně prokáže, zda zpochybnění bylo právoplatné či nikoli. 
V případě, že námitka dlužníka byla oprávněná a došlo tedy k porušení ob-
chodní smlouvy dodavatelem, nelze odškodňovat. V opačném případě však 
pojistitel samozřejmě vyplatí pojistné plnění. Již při samotném řešení tohoto 
obchodně-technického sporu však může být pojistitel nápomocen např. svý-
mi kontakty v zemi dlužníka, při případném arbitrážním nebo soudním řízení.

8.4  Vymáhání pohledávek, odškodnění v případě 
nezaplacení dodaného zboží

Další službou, kterou zpravidla úvěrová pojišťovna poskytuje, je vymáhání 
pohledávek. Okamžitě po nahlášení neplacení může klient požadovat po po-
jišťovně, aby pro něho pohledávku vymáhala. Na druhé straně existuje zpra-
vidla i nutnost předat pojišťovně – na její žádost – vymáhání pohledávek. To 
má za cíl zabezpečit, aby proces vymáhání probíhal efektivně.

Vymožené částky v průběhu karenční lhůty jdou plně ve prospěch klienta. 
To má pro něho pozitivní důsledek v tom, že neztrácí spoluúčast v případě 
pojistného plnění. Na druhé straně pojistitel samozřejmě v případě úspěšného 
vymáhání snižuje svůj rozsah odškodnění.
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Vymáhání probíhá jak mimosoudní cestou, např. pomocí specializova-
ných agentur, tak i v případě účelnosti soudní cestou. Velkou výhodou pojiš-
ťovny, která má dostatečnou síť významných zahraničních partnerů, je mož-
nost přes tohoto zahraničního partnera přimět dlužníka k zaplacení. Jinak by 
mu hrozilo, že jeho pověst v zemi bude vážně ohrožena a ostatní úvěrové 
pojišťovny nebo banky pozastaví úvěrové limity.

Existuje i možnost – např. u úvěrové pojišťovny Euler Hermes Čescob, že 
v případě vymáhání prostřednictvím pojišťovny budou náklady na vymáhání 
součástí pojistného plnění a klient tedy ponese pouze zlomek těchto nákladů 
ve výši procentní spoluúčasti.

Úvěrové pojištění se sjednává zpravidla ve formě rámcové smlouvy na 
1 rok nebo více let. V této rámcové smlouvě se stanovuje sazba pojistného 
z pojišťovaného obratu, která se liší zpravidla podle komodity, teritoria, doby 
splatnosti, příp. dalších charakteristik. Součástí pojištění je také již zmíněná 
spoluúčast. Pojištěný klient oznamuje pojistiteli objem skutečně pojištěných 
obchodů měsíčně nebo ročně.

Každého odběratele, kterého chce klient nahlásit do pojištění, nahlašu-
je pojišťovně na zvláštním formuláři faxem nebo dopisem, popř. pomocí 
moderní komunikační techniky. Pojistitel prověřuje bonitu odběratele a na 
jejím základě stanovuje doporučený úvěrový limit, který je současně jeho 
maximální výší ručení. Je na klientovi, zda bude toto doporučení akceptovat. 
Vzhledem ke kvalitě informačního zázemí pojišťoven je to však více než 
doporučeníhodné.

Existuje i možnost sjednat pro některé země určitou paušální hranici, do 
které pojistitel ručí za tzv. nespecifi kované odběratele (tedy aniž by klient 
musel jednotlivé odběratele hlásit pojišťovně). Toto se uplatňuje zejména 
u spolehlivých klientů a daní za toto rozšíření pojistky je zpravidla vyšší 
spoluúčast.

Rámcová pojistná smlouva na krátkodobá rizika se sjednává zpravi-
dla na bázi tzv. pojistitelného obratu. To znamená, že součástí pojištění jsou 
všichni odběratelé, kde se dodává na „hladké“ platby a tedy existuje riziko 
nezaplacení ze strany odběratele. Dlouhodobé statistiky ukazují, že i u zdán-
livě bezpečných zemí a dlouholetých odběratelů může dojít k problémům, 
ať již v důsledku vlastního špatného hospodaření nebo v důsledku druhotné 
platební neschopnosti. Tento fakt nejlépe dokumentuje statistika konkurs-
ních řízení, kde např. ve Francii se ročně uskuteční desítky tisíc insolvencí. 
V zemi srovnatelné s Českou republikou – Maďarsku – docházelo v posled-
ním období k více než 10 tis. insolvencí ročně. V ČR se toto číslo pohybuje 
zatím v řádech tisíců ročně.
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Cena pojištění se stanovuje ve formě promile (procent) z pojištěného ob-
ratu, a zpravidla lze konstatovat, že ve většině případů nepřesahuje jedno 
procento z pojišťovaného obratu společnosti.

Druhou součástí ceny jsou poplatky za zjištění a sledování bonity odběra-
tele, které jsou však zpravidla cenově výhodnější, než poplatky specializova-
ným informačním agenturám.

Nezanedbatelný je i význam pojištění úvěrů jako nástroje pro fi nancování 
bankou. Pokud je pohledávka pojištěná, lze ji využít jako ručení pro banku 
při poskytování provozních úvěrů. Pomocí vinkulační doložky pak pojistné 
plnění v případě insolvence odběratele jde přímo ve prospěch banky. Zejmé-
na v současné době, kdy banky opouštějí klasický systém zabezpečení úvěrů 
ve formě nemovitostních záruk, se úvěrové pojištění stává stále více využí-
vaným garančním prostředkem.

Vzhledem k výše uvedeným charakteristikám – a v porovnání s ostatními 
druhy zabezpečení plateb – lze konstatovat, že pojištění úvěrů ve své moderní 
podobě jako komplex služeb představuje vysoce efektivní nástroj zabezpeče-
ní plateb.

Doporučení pro praxi

Všem exportérům lze jen doporučit, aby si nechali před započetím obcho-
du zpracovat návrh rámcové smlouvy úvěrového pojištění.

  Postačuje k tomu vyplnit jednoduchý dotazník na webové stránce pojisti-
tele (kupř. www.eulerhermes.com).

 Součástí nezávazné nabídky pojistitele je většinou i vyhodnocení bonity 
vybraných odběratelů.

  Pojistitel vytvoří návrh rámcové pojistné smlouvy a předloží jej k po-
souzení klientovi.

  V případě, že je nabídka akceptována, uzavírá se rámcová smlouva a kli-
ent dostane k dispozici heslo na internetový on-line systém, pomocí které-
ho může nahlašovat jednotlivé odběratele do pojištění. Pojistitel mu vždy 
v krátké době (2 až 4 pracovních dnů) prověří odběratele a stanoví přísluš-
ný limit ručení.

  Pokud limit není přidělen, získá klient důležitou negativní informaci 
a může podle toho požadovat jiné typy ručení, popř. platbu předem.

 Pojistné se většinou platí ze skutečně pojištěného obratu. Výhodou to-
hoto produktu je také to, že odběratel o prověření vůbec nemusí vědět. 
To je spolu s cenovou výhodností největší výhoda tohoto typu zajištění 
obchodních operací.


