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Pełne informacje podawane są przed zawarciem umowy w dokumencie ubezpieczenia oraz w ogólnych warunkach
ubezpieczenia ustalonych uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń
Wzajemnych nr UZ/55/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/16/2016 z dnia 11 stycznia
2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/174/2018 Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego
Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 26 września 2018 (dalej:OWU).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie utraty zysku należy do działu II , grupa 16 załącznika do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej ’’.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
ubezpieczamy działalność gospodarczą od utraty
zysku w następstwie szkody w majątku
należącym do przedsiębiorcy i wykorzystywanym
przez niego w działalności w celu zapewnienia
kompensacji strat finansowych związanych z
przerwą
lub
zakłóceniem
działalności
spowodowanych zdarzeniem losowym ;
udzielamy ochrony ubezpieczeniowej tylko wtedy,
gdy przerwa lub zakłócenie prowadzonej
działalności gospodarczej zaistniała wskutek
szkody w mieniu powstałej w miejscu
ubezpieczenia i okresie ubezpieczenia wskazanym
w umowie ubezpieczenia , za którą ponosimy
odpowiedzialność ;
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również
zwiększone koszty działalności w granicach sumy
ubezpieczenia ustalonej dla
przewidywanego
zysku brutto przy czym nasza odpowiedzialność
ograniczona jest jedynie do wartości stanowiącej
iloczyn wskaźnika zysku brutto i wartości
unikniętego, dzięki poniesieniu tych kosztów,
spadku obrotu;
w ramach sumy ubezpieczenia mogą być
wyodrębnione limity odpowiedzialności dla
poszczególnych
przedmiotów
ubezpieczenia
(zysku
brutto,
zwiększonych
kosztów
działalności);
zakres ubezpieczenia na wniosek ubezpieczenia i
za opłatą dodatkowej składki, może zostać
rozszerzony o zwiększone koszty działalności
ponad zadeklarowaną sumę ubezpieczenia
przewyższająca
kwotę
stanowiącą
iloczyn
wskaźnika zysku brutto i wartości unikniętego ,
dzięki poniesieniu tych kosztów, spadku obrotu.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje m.in. :
podatku VAT, podatku akcyzowego, opłat celnych i
skarbowych
utraty zysku z tytułu kosztów związanych z
operacjami giełdowymi lub innymi inwestycjami o
charakterze pieniężnym lub kapitałowym;
kar, kar umownych oraz kary grzywny; do których
zapłaty Ubezpieczony jest zobowiązany w przypadku
nie wywiązania się ze zobowiązań na skutek
zaistniałej szkody mieniu ;
odpisów amortyzacyjnych w części przypadającej na
mienie dotknięte szkodą;
utraty danych lub nośników danych;
innowacji i ulepszeń wprowadzonych w trakcie
odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego
mienia.
szkód w wyniku przepięcia spowodowanego
wyładowaniem atmosferycznym.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
powstałe w następstwie szkody w mieniu, za którą
nie ponosimy odpowiedzialności ;
powstałe w następstwie szkody w mieniu objętej
ochroną ubezpieczeniową na podstawie klauzul
dodatkowych lub postanowień dodatkowych lub
odbiegających od ustalonych w ogólnych
warunkach ubezpieczenia , które mają
zastosowanie do umowy ubezpieczenia mienia;
szkody powstałe w następstwie nieuzasadnionej
zwłoki w podjęciu przez Ubezpieczonego czynności
w celu przywrócenia przerwanej lub zakłóconej
działalności gospodarczej;
szkody powstałe w następstwie braku
wystarczających środków niezbędnych do obudowy
, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia w
jak najszybszym trybie, także w przypadku, gdy
wynika to z ograniczenia odszkodowania na
podstawie umowy ubezpieczenia mienia w tym w
wyniku niedoubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Polska

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek:
•
podać wszystkie informacje, o które pytamy przy zawarciu umowy ubezpieczenia oraz poinformować nas o
ich zmianach;
•
opłacić składkę;
•
w razie zdarzenia poinformować o nas o nim niezwłocznie , nie później niż w ciągu 3 dni i podać wszystkie
niezbędne informacje o które prosimy;
•
współpracować z nami w badaniu szkody.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia określonego w dokumencie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem okresu ubezpieczenia;
2) z chwilą przeniesienia własności;
3) z dniem odstąpienia ubezpieczającego od umowy;
4) z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w
wyniku nie opłacenia składki za dotychczas udzielaną ochronę ubezpieczeniową;
5) z upływem 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty składki/kolejnej raty składki pod warunkiem, że w
wezwaniu poinformowaliśmy o ustaniu odpowiedzialności, jeśli składka nie zostanie opłacona w tym czasie;
6) z chwilą wyczerpania sumy ubezpieczenia;
7) z dniem wypowiedzenia umowy na skutek zmiany prawdopodobieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
Jak rozwiązać umowę?
Umowę można rozwiązać m.in. w poniższych przypadkach:
1)
w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesięcy ubezpieczający może odstąpić od niej:
•
w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem;
•
w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą;
2)
gdy jedna ze stron umowy ubezpieczenia zażądała zmiany wysokości składki w związku ze zmianą
prawdopodobieństwa powstania wypadku. Wtedy druga strona w ciągu 14 dni może wypowiedzieć umowę
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym;
3)
pomimo wezwania do zapłaty raty składki, składka nie została zapłacona a ubezpieczający został
poinformowany o ustaniu odpowiedzialności;
4)
Towarzystwo wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów np.:
•
zostały podane nieprawdziwe informacje o okolicznościach powstania szkody,
•
zostały podane nieprawdziwe informacje, które mają wpływ na wysokość odszkodowania, zwrot kosztów
lub świadczenia

