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Treść  raportu:

Zarząd NTT System S.A. informuje, Ŝe w dniu 31.07.2007 r. otrzymał od Atradius Credit Insurance N.V. S.A. z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 2 podpisaną umowę ubezpieczenia wierzytelności handlowych (nr 
759662). Data umowy - 26.06.2007 r.
Niniejsza umowa weszła w Ŝycie, zgodnie z zapisami w Części Szczegółowej Polisy, z dniem 01.07.2007 r. i 
obowiązuje przez okres 18 miesięcy, tj. do dnia 31.12.2008 r. Podpisana umowa zastępuje postanowienia 
poprzedniej polisy zawartej na okres ubezpieczenia od 01.11.2005 r. do 30.06.2007 r.
Na podstawie umowy Atradius Credit Insurance N.V. S.A. dla transakcji sprzedaŜy z odroczonym terminem 
płatności udzielił Spółce ochrony z tytułu Niewypłacalności i Przewlekłej zwłoki na warunkach okreś lonych 
niniejszą polisą.
Minimalna kwota składki wyznaczona została na poziomie 250.000 PLN.
Wartość maksymalnego odszkodowania ustalona została na kwotę 10.000.000 PLN lub 40-krotność uiszczonej 
składki w okresie obowiązywania umowy.
Polisa zostanie automatycznie odnowiona na takich samych warunkach na następne 12 miesięcy, jeŜeli Spółka 
albo Ubezpieczyciel nie poinformują pisemnie nie później niŜ na dwa miesiące przed końcem Okresu 
Obowiązywania Polisy o nieodnowieniu polisy.
Zarząd Spółki prowadzi konserwatywną politykę ubezpieczenia naleŜności handlowych dokonując co do zasady 
transakcji sprzedaŜy do wysokości przyznanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe limitu kredytowego. Skutkuje 
to pokryciem w kaŜdym okresie istotnej części łącznego salda naleŜności handlowych. 
Umowa została uznana za znacząca przez Zarząd Spółki, poniewaŜ wartość przedmiotu umowy tj. wartość 
ubezpieczonych naleŜności znacznie przekracza 10% wartość kapitałów własnych Emitenta.
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