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Ubezpieczenie utraty zysku na skutek uszkodzenia maszyn

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy i informacje umowne zawarte są w dokumencie ubezpieczenia oraz w ogólnych
warunkach ubezpieczenia na skutek uszkodzenia maszyn, ustalonych uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład
Ubezpieczeń Wzajemnych nr UZ/56/2020 z dnia 18 maja 2020 r. (dalej: OWU).
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie utraty zysku na skutek uszkodzenia maszyn należy do działu II, grupa 16 załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
ubezpieczeniem objęty jest przewidywany zysk
brutto, który Ubezpieczony osiągnąłby w
maksymalnym okresie odszkodowawczym z tytułu
wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i
usług, gdyby prowadzona przez niego działalność
gospodarcza w miejscu ubezpieczenia nie została
przerwana lub zakłócona na skutek szkody w
ubezpieczonych maszynach, powstałej w okresie
ubezpieczenia;
w granicach sumy ubezpieczenia ustalonej dla
przewidywanego zysku brutto ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje także zwiększone
koszty działalności, przy czym odpowiedzialność
TUW PZUW ograniczona jest jedynie do wartości
stanowiącej iloczyn wskaźnika zysku brutto i
wartości unikniętego, dzięki poniesieniu tych
kosztów, spadku obrotu powstałego na skutek
zaistnienia szkody w maszynach;
dodatkowo, za opłatą dodatkowej składki i do
ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu
odpowiedzialności ochroną ubezpieczeniową mogą
zostać objęte zwiększone koszty działalności w
części przewyższającej kwotę stanowiącą iloczyn
wskaźnika zysku brutto i wartości unikniętego,
dzięki poniesieniu tych kosztów, spadku obrotu
powstałego na skutek zaistnienia szkody w
maszynach;
sumę ubezpieczenia przewidywanego zysku brutto
określa Ubezpieczający i ustala się ją jako kwotę
wyliczoną na podstawie danych finansowych z
ostatniego zakończonego roku obrotowego (z
uwzględnieniem długości maksymalnego okresu
odszkodowawczego, jeżeli przekracza on 12
miesięcy) i skorygowaną z uwzględnieniem
tendencji rozwojowych firmy, inflacji,
uwarunkowań rynkowych, specyfiki prowadzonej
działalności gospodarczej, które mogą wystąpić w
maksymalnym okresie odszkodowawczym i
wpłynąć na wyniki tej działalności;
suma ubezpieczenia dla zwiększonych kosztów
działalności powinna zostać ustalona na podstawie
szacowanej w maksymalnym okresie
odszkodowawczym kwoty niezbędnych i
uzasadnionych kosztów dodatkowych
poniesionych w celu utrzymania wartości obrotu,
stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę ustaloną jako
iloczyn wskaźnika zysku brutto i wartości
unikniętego dzięki tym kosztom spadku obrotów;
ustalona suma ubezpieczenia stanowi limit
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia;
umowa ubezpieczenia może przewidywać
dopuszczalny procentowy wzrost sumy

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie nie obejmuje utraconego zysku brutto lub
zwiększonych kosztów działalności powstałych w wyniku
przerw lub zakłóceń w prowadzonej działalności
gospodarczej spowodowanych lub zwiększonych m.in.:
szkodą, za którą TUW PZUW nie ponosi
odpowiedzialności na podstawie ogólnych
warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń;
szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową na
podstawie klauzul dodatkowych lub postanowień
dodatkowych lub odmiennych od ogólnych
warunków ubezpieczenia, wprowadzonych do
umowy ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń;
działaniem lub zaniechaniem właściwych władz lub
organów, które uniemożliwia lub opóźnia
odtworzenie lub naprawę uszkodzonych maszyn
lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej
przez Ubezpieczonego;
brakiem wystarczających funduszy u
Ubezpieczonego niezbędnych do naprawy lub
odtworzenia maszyn w jak najszybszym trybie,
także w przypadku, gdy wynika to z ograniczenia
odszkodowania na podstawie ogólnych warunków
ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń;
nieuzasadnionym opóźnieniem w naprawie,
odtwarzaniu lub wymianie uszkodzonych maszyn i
w ponownym podjęciu działalności gospodarczej;
niemożnością ściągnięcia należności, w tym w
rezultacie zniszczenia, uszkodzenia, utraty
dokumentacji, danych i nośników danych;
utratą danych zapisanych elektronicznie lub utratą
nośników danych;
TUW PZUW nie ponosi odpowiedzialności również
w przypadku m.in., gdy:
przerwa lub zakłócenie w prowadzonej działalności
gospodarczej nastąpi z przyczyn innych niż szkoda
w maszynach objętych ochroną ubezpieczeniową
w umowie ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń;
dotknięta szkodą maszyna została planowo
przewidziana do wyłączenia z eksploatacji w
związku z obowiązującymi przepisami prawa w
zakresie emisji przemysłowych, mającymi
zastosowanie do przedmiotu ubezpieczenia. Za
zgodą TUW PZUW istnieje możliwość włączenia do
ubezpieczenia utraty zysku na skutek uszkodzenia
maszyn dla przedmiotu podlegającego
planowanemu wyłączeniu z eksploatacji w trakcie
okresu ubezpieczenia w wyniku ww. przepisów
prawa, jednak pod warunkiem jednoczesnego
ubezpieczenia danego przedmiotu w zakresie
ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń oraz ustalenia
odrębnego maksymalnego okresu
odszkodowawczego dla tego przedmiotu
ubezpieczenia. Data zakończenia tak ustalonego

ubezpieczenia zysku brutto, jednakże nie większy
niż 15 procent; wysokość dopuszczalnego wzrostu
wskazana jest w umowie ubezpieczenia.
suma ubezpieczenia wskazana w umowie
ubezpieczenia stanowi górną granicę
odpowiedzialności TUW PZUW w odniesieniu do
przedmiotu ubezpieczenia, dla którego została
ustalona; w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia
przewiduje dopuszczalny procentowy wzrost sumy
ubezpieczenia utraty zysku, górną granicę
odpowiedzialności stanowi suma ubezpieczenia
utraty zysku powiększona o wartość
dopuszczalnego wzrostu procentowego.

maksymalnego okresu odszkodowawczego nie
może przekraczać daty wyłączenia danej maszyny
z eksploatacji.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są m.in.
poniższe pozycje:
zyski i koszty pochodzące z inwestycji
kapitałowych, operacji giełdowych lub ze źródeł
innych niż prowadzona przez Ubezpieczonego
działalność gospodarcza wskazana we wniosku o
zawarcie umowy ubezpieczenia;
kary, kary umowne, grzywny i odszkodowania, do
których wypłaty Ubezpieczony będzie zobowiązany
w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań na
skutek zaistniałej szkody w maszynach;
odpisy amortyzacyjne w części przypadającej na
maszyny dotknięte szkodą powodującą ustanie
obowiązku odprowadzania takich odpisów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Możemy odmówić poszkodowanemu wypłaty
odszkodowania, jeśli w szczególności Ubezpieczający lub
Ubezpieczony na skutek winy umyślnej bądź rażącego
niedbalstwa naruszył jedno z poniższych obowiązków:
utrzymywanie ubezpieczonych maszyn w dobrym
stanie technicznym, a także podejmowanie stosownych
działania zapobiegawczych oraz wszelkich
uzasadnionych środków ostrożności w celu
zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody;
eksploatowanie posiadanych maszyn zgodnie z
zaleceniami i wskazówkami producenta lub dostawcy,
przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa i norm, w szczególności w zakresie budowy i
eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywania
dozoru technicznego nad tymi urządzeniami;
utrzymywanie w należytym stanie środków
zabezpieczenia maszyn przed szkodą oraz dołożenie
należytej staranności w celu zapewnienia sprawnego
funkcjonowania tych zabezpieczeń;
stosowanie się do norm, zaleceń i wymogów organów
administracji państwowej i samorządowej dotyczących
bezpieczeństwa prowadzonej działalności.
Odszkodowanie nie należy się również w przypadku, gdy:
powstała szkoda nie przekracza ustalonej w umowie
ubezpieczenia wysokości franszyzy redukcyjnej;
szkoda powstała w maszynie, która nie została
zgłoszona do umowy ubezpieczenia maszyn od
uszkodzeń.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje w miejscach, w których znajdują się maszyny ubezpieczone w zakresie od uszkodzeń, tj. we
wskazanych w umowie ubezpieczenia lokalizacjach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek m.in.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w taki sposób przechowywać i chronić dokumentację
finansową, aby zminimalizować ryzyko jej zniszczenia albo zagubienia;
utrzymywać ubezpieczone maszyny w dobrym stanie technicznym, a także podejmować stosowne działania zapobiegawcze oraz
wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody;
stosować się do wszystkich uzasadnionych zaleceń TUW PZUW, mających na celu zapobieganie szkodom oraz możliwym
zakłóceniom lub przerwom w działalności;
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty uzyskania wiadomości o wypadku, powiadomić o nim TUW
PZUW. Obowiązek ten ma zastosowanie do Ubezpieczonego, tylko jeżeli wiedział o zawarciu umowy ubezpieczenia na jego
rachunek;
pozostawić miejsce szkody do czasu oględzin przez przedstawiciela TUW PZUW bez dokonywania zmian, chyba, że zmiana jest
niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody;
sporządzić i przedstawić w uzgodnionym przez strony terminie oraz formie i na własny koszt, rachunek strat wraz z
dokumentacją źródłową stanowiącą podstawę sporządzenia tego rachunku oraz zgłosić roszczenie.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest jednorazowo lub w ratach w terminach określonych w umowie ubezpieczenia. Składka płatna jest w formie
bezgotówkowej.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Jeżeli strony nie umówią się inaczej, umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.
1) odpowiedzialność TUW PZUW rozpoczyna się i kończy w dniu wskazanym w umowie ubezpieczenia;
2) okres ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia utraty zysku na skutek uszkodzenia maszyn nie może wykraczać poza okres
ubezpieczenia wskazany w umowie ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie:
1) 30 dni, gdy jest konsumentem;
2) 7 dni, w przypadku gdy jest przedsiębiorcą.

