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Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Utraty zysku
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

§ 2

1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia utraty zysku Gothaer 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - zwane dalej Gothaer TU S.A. zawiera umowy 
ubezpieczenia utraty zysku z przedsiębiorcami, zwanymi dalej Ubezpieczającymi, 
którzy zobowiązani są do prowadzenia rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia  
29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 94, 121, 591, ze zm.) oraz innymi obo-
wiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia utraty zysku jest uprzednie zawarcie 
z Gothaer TU S.A. umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń loso-
wych w wartości odtworzeniowej.

3. Umowa ubezpieczenia może regulować prawa i obowiązki stron w sposób odbie-
gający od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia jednakże Gothaer TU S.A. jest 
obowiązany, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przedstawić Ubezpie-
czającemu różnice pomiędzy postanowieniami umowy a Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia. Obowiązku tego nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawiera-
nych na drodze rokowań.

Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia określenia rozumie się:

1) obrót – przychód z działalności operacyjnej prowadzonej w miejscu ubezpiecze-
nia, tj. kwota należna z tytułu sprzedaży produktów (wyrobów i usług), towarów 
i materiałów, pomniejszona o kwotę należnego podatku od towarów i usług,

2) szkoda w mieniu – utrata lub zmniejszenie wartości posiadanego w związku z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą mienia na skutek jednego ze zdarzeń losowych,
a) pożaru,
b) uderzenia pioruna,
c) wybuchu,
d) upadku statku powietrznego,
 objętego ochroną ubezpieczeniową przez Gothaer TU S.A. na podstawie umowy 

ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych; 
 zdarzenia losowe warunkujące odpowiedzialność Gothaer TU S.A. za szkodę 

w mieniu zostały zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia od 
pożaru i innych zdarzeń losowych i mają zastosowanie w niniejszych Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia.

3) okres odszkodowawczy – okres, w którym skutki szkody w mieniu powodują 
utratę zysku brutto;

 okres odszkodowawczy rozpoczyna się w dniu powstania szkody w mieniu i trwa 
od momentu osiągnięcia takiej wysokości miesięcznego obrotu, jaka byłaby osią-
gnięta gdyby szkoda w mieniu nie wystąpiła, nie dłużej jednak niż maksymalny 
okres odszkodowawczy ustalony w polisie;

 do okresu odszkodowawczego nie wlicza się nieuzasadnionej zwłoki Ubezpiecza-
jącego w podjęciu działalności gospodarczej,

4) zysk brutto – wartość obrotu pomniejszona o wartość zmiennych kosztów wytwo-
rzenia wyrobów i usług z wyłączeniem płac bezpośrednich oraz o wartość sprze-
danych towarów i materiałów w cenie zakupu (nabycia), gdzie:

 wartość zmiennych kosztów wytworzenia wyrobów i usług z wyłączeniem płac 
bezpośrednich oznacza koszty i wydatki bezpośrednio związane z wielkością 
obrotu, w tym:
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a) materiały bezpośrednie,
b) materiały pomocnicze przekraczające ilość potrzebną do utrzymania zakładu, 

(ca. 50%),
c) energia przekraczająca ilość potrzebną do utrzymania zakładu, (ca. 30%),
d) koszty specjalne,

5) wskaźnik zysku brutto – udział zysku brutto w obrocie uzyskanym w roku obroto-
wym, bezpośrednio poprzedzającym powstanie szkody,

6) obrót standardowy – obrót uzyskany w okresie, równym maksymalnemu okre-
sowi odszkodowawczemu, bezpośrednio poprzedzającym datę powstania szkody 
w mieniu,

7) obrót spodziewany – obrót, jaki byłby osiągnięty w okresie równym okresowi 
odszkodowawczemu, gdyby nie nastąpił wypadek ubezpieczeniowy;

 Gothaer TU S.A. przy kalkulowaniu wysokości obrotu spodziewanego uwzględnia: 
obrót standardowy, obroty uzyskane przez Ubezpieczającego w ubiegłych latach, 
tendencje panujące na rynku, sezonowość produkcji i inne okoliczności, które 
miałby wpływ na rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez Ubezpie-
czającego gdyby wypadek ubezpieczeniowy nie nastąpił,

8) deficyt obrotu – różnica pomiędzy obrotem spodziewanym, a obrotem osiągniętym  
w okresie odszkodowawczym,

9) wypadek ubezpieczeniowy – przerwa lub zakłócenie działalności gospodarczej 
wskutek szkody w mieniu, powodująca spadek obrotu i nieosiągnięcie przez 
Ubezpieczającego spodziewanego zysku brutto.

Przedmiotem ubezpieczenia jest spodziewany zysk brutto, jaki byłby osiągnięty 
w okresie odszkodowawczym przez Ubezpieczającego, z tytułu sprzedaży produk-
tów (wyrobów i usług), towarów i materiałów gdyby prowadzona przez Ubezpiecza-
jącego działalność gospodarcza w miejscu ubezpieczenia nie została przerwana lub 
zakłócona na skutek szkody w mieniu powstałej w okresie obowiązywania umowy 
ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia 
utraty zysku.

1. Gothaer TU S.A. nie odpowiada za utratę zysku brutto spowodowaną:

1) szkoda w mieniu, za którą Gothaer TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności w związku 
z zawartą umową ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych,

2) inną przyczyną niż szkoda w mieniu,

3) umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego lub osoby, 
za które ponosi odpowiedzialność,

4) roszczeniami ubocznymi, w tym: grzywnami, karami umownymi, odsetkami  
za zwłokę, kaucjami, kosztami sądowymi, itp.,

5) brakiem środków kapitałowych na odtworzenie zniszczonego, uszkodzonego  
lub utraconego mienia lub zastąpienie go tymczasowymi środkami,

6) przez wprowadzenie innowacji i ulepszeń w trakcie odbudowy w trakcie odbu-
dowy zniszczonego mienia, o ile nie wpłyną one na skrócenie okresu odszkodo-
wawczego i/lub zmniejszenie deficytu obrotu brutto,

II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

§ 3

III. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 4
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7) decyzją właściwych organów, zabraniającą odbudowy zniszczonego mienia i/lub 
dalszego prowadzenia działalności gospodarczej w dotychczasowym miejscu.

2. Odpowiedzialność Gothaer TU S.A. jest wyłączona gdy:

1) Ubezpieczający zmienił profil prowadzonej działalności gospodarczej lub spo-
sób użytkowania mienia, w taki sposób, że zwiększył ryzyko powstania szkody 
w mieniu i utraty zysku brutto i zmiana ta miała wpływ, na powstanie lub 
zwiększenie rozmiaru szkody, chyba że Ubezpieczający powiadomił pisemnie 
Gothaer TU S.A przed przeprowadzeniem powyższych zmian w celu wprowadze-
nia odpowiednich zapisów w umowie ubezpieczenia,

2) przy zawieraniu umowy ubezpieczenia Ubezpieczający podał do wiadomości 
Gothaer TU S.A. niezgodne z prawdą informacje, chyba że nie miały one wpływu 
na zwiększenie prawdopodobieństwa powstania lub rozmiaru szkody w mieniu 
i utraty zysku brutto.

3. Gothaer TU S.A. nie odpowiada za utratę zysku na operacjach finansowych i ope-
racjach nadzwyczajnych.

Umowa ubezpieczenia utraty zysku jest zawierana na podstawie pisemnego wnio-
sku Ubezpieczającego, stanowiącego integralną część umowy ubezpieczenia.

1. Wniosek ubezpieczeniowy powinien zawierać następujące informacje niezbędne 
do zawarcia umowy ubezpieczenia, a w szczególności dane:

1) nazwę i adres Ubezpieczającego,

2) opis miejsca ubezpieczenia,

3) rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,

4) zysk brutto za ostatni rok obrotowy,

5) przewidywany wzrost/spadek zysku brutto,

6) okres ubezpieczenia,

7) sumę ubezpieczenia,

8) maksymalny okres odszkodowawczy,

9) ilość i wartość szkód z tytułu ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń 
losowych w okresie ostatnich trzech lat.

2. Do wniosku Ubezpieczający zobowiązany jest załączyć:

1) kserokopię polisy i wniosku o ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń 
losowych,

2) sprawozdanie finansowe za okres ostatnich trzech lat wraz z opiniami biegłego 
rewidenta,

3) sprawozdanie F-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od 
początku roku do końca ostatniego miesiąca przed zawarciem umowy,

4) plan finansowy na dany rok obrotowy,

5) wyliczenie zysku brutto, uzyskanego przez Ubezpieczającego w roku obroto-
wym bezpośrednio poprzedzającym datę zawarcia umowy ubezpieczenia, spo-
rządzone przez biegłego rewidenta.

3. Gothaer TU S.A. może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania od 
Ubezpieczającego dodatkowych informacji.

IV. ZAWARCIE I CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA

§ 5

§ 6 
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4. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych określonych przez Gothaer TU S.A., 
albo został sporządzony wadliwie lub niezgodnie z niniejszymi warunkami, Ubez-
pieczający powinien na wezwanie Gothaer TU S.A. odpowiednio go uzupełnić 
lub sporządzić nowy wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania w tej sprawie 
zawiadomienia.

Gothaer TU S.A. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia utraty zysku wydaniem polisy.

1. Umowa ubezpieczenia utraty zysku zawierana jest na rok, z zastrzeżeniem posta-
nowień ust. 2.

2. Umowa ubezpieczenia utraty zysku może być zawarta na okres krótszy niż rok, tak 
aby jej okres ubezpieczenia kończył się z upływem okresu ubezpieczenia mienia 
od pożaru i innych zdarzeń losowych.

1. Odpowiedzialność Gothaer TU S.A. rozpoczyna się od dnia następnego po zawar-
ciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po opła-
ceniu składki, jeśli strony nie ustaliły innej daty początku odpowiedzialności.

2. Jeżeli w umowie przewidziano płatność składki w ratach, odpowiedzialność 
Gothaer TU S.A. rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpie-
czenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po opłaceniu pierwszej raty 
składki, jeżeli strony nie ustaliły innej daty początku odpowiedzialności. Odpo-
wiedzialność Gothaer TU S.A. wygasa wraz z ostatnim dniem, za jaki opłacona 
została należna składka.

1. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubez-
pieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni,  
a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego od obo-
wiązku opłacenia składki za okres, w którym Gothaer TU S.A. udzielało ochrony.

2. Ubezpieczający może w ciągu miesiąca od daty wypłaty odszkodowania lub 
daty doręczenia Ubezpieczającemu odmowy wypłaty odszkodowania, rozwiązać 
umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Ubezpieczającego, 
składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, 
jeżeli w danym okresie ubezpieczenia nie zaistniała szkoda objęta ubezpieczeniem, 
za którą Gothaer TU S.A. wypłaciło lub wypłaci odszkodowanie. Z kwoty podlegają-
cej zwrotowi Gothaer TU S.A. potrąca koszty manipulacyjne w wysokości 20%.

Odpowiedzialność Gothaer TU S.A. z tytułu umowy ubezpieczenia utraty zysku wygasa:

1) z upływem okresu ubezpieczenia,

2) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia utraty zysku wskutek:
a) odstąpienia od umowy ubezpieczenia,
b) wypowiedzenia umowy ubezpieczenia,
c) wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w przypadku nieopłacenia przez Ubez-

pieczającego kolejnej raty składki w terminie określonym w polisie,

3) z dniem wygaśnięcia odpowiedzialności Gothaer TU S.A. z tytułu umowy ubez-
pieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych,

4) z chwilą wyczerpania się sumy ubezpieczenia. 

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11



7

V. UDZIAŁ WŁASNY UBEZPIECZAJĄCEGO

§ 12 1. Wysokość udziału własnego Ubezpieczającego jest określona w polisie. Udział 
własny jest ustalany przez Gothaer TU S.A. w porozumieniu z Ubezpieczającym 
i oznacza określoną część spodziewanego zysku brutto, która nie jest objęta 
odpowiedzialnością Gothaer TU S.A.

2. Udział własny nie może być odrębnie ubezpieczony w inny sposób.

1. Suma ubezpieczenia jest równa kwocie spodziewanego zysku brutto, jaki byłby osią-
gnięty przez Ubezpieczającego w okresie równym maksymalnemu okresowi odszko-
dowawczemu, gdyby nie nastąpił spadek obrotów wywołany wystąpieniem szkody 
w mieniu.

2. Suma ubezpieczenia jest ustalana przez Gothaer TU S.A. w porozumieniu z Ubez-
pieczającym i wpisana do polisy.

3. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania  
w okresie ubezpieczenia.

4. Suma ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej 
składki, może być podwyższona albo uzupełniona do pierwotnej wysokości. 

5. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Gothaer TU S.A. 

1. Składka ubezpieczeniowa za ubezpieczenie utraty zysku jest ustalana zgodnie 
z obowiązującą taryfą stawek.

2. Podstawę wyliczenia stawki bazowej stanowi średnia ważona stawka za ubezpiecze-
nie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych środków trwałych i środków obro-
towych w zakresie podstawowym, z uwzględnieniem  zniżek i zwyżek wynikających  
z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.

3. Stawkę bazową dla ubezpieczenia utraty zysku oblicza się mnożąc określony 
w tabeli procent średniej ważonej stawki za ubezpieczenie od pożaru i innych 
zdarzeń losowych (w zależności od przyjętej długości okresu odszkodowawczego) 
przez sumę ubezpieczenia, ustaloną każdorazowo w porozumieniu z Ubezpiecza-
jącym.

4. Składka ubezpieczeniowa jest opłacana przez Ubezpieczającego przy zawieraniu 
umowy ubezpieczenia chyba, że w polisie określono inny sposób i termin opłacenia 
składki.

5. Dopuszcza się możliwość ratalnej opłaty składki.

6. Jeżeli zastosowano ratalną opłatę składki ubezpieczeniowej, w przypadku wystą-
pienia pierwszej szkody Ubezpieczony zobowiązany jest wpłacić należną część 
składki ubezpieczeniowej za cały okres ubezpieczenia określony w polisie. 
Gothaer TU S.A. może potrącić z kwoty należnego odszkodowania kwotę równą 
wysokości sumy rat jeszcze nie opłaconych.

1. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić Gothaer TU S.A. odpowiedzi na pytania 
zamieszczone we wniosku ubezpieczeniowym lub skierowane do niego w innych 
pismach oraz podać wszystkie znane mu okoliczności istotne dla oceny ryzyka 
i ustalenia składki oraz złożyć wymagane dokumenty, o których mowa w §6.

§ 14

VI. SUMA UBEZPIECZENIA I SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

§ 13

VII. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO

§ 15
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2. W okresie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest do 
niezwłocznego, pisemnego zgłoszenia Gothaer TU S.A. wszelkich zmian okolicz-
ności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa zaistnie-
nia wypadku, o które Gothaer TU S.A. pytało we wniosku ubezpieczeniowy, lub 
w innych pismach.

1. Ubezpieczający zobowiązany jest do prowadzenia rachunkowości oraz przecho-
wywania i ochrony dokumentów finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, 
aktami wykonawczymi do niej oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepi-
sami prawa.

2. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczającego któregokolwiek z obowiąz-
ków wymienionych w ust. 1, Gothaer TU S.A. może odmówić wypłaty odszkodowa-
nia w całości lub w części, jeżeli uniemożliwi to ustalenie wysokości poniesionych 
strat i wysokości odszkodowania.

3. Ubezpieczający zobowiązany jest do udostępnienia Gothaer TU S.A. dokumentów 
związanych z realizacją zobowiązań wynikających z umowy ubezpieczenia. Obowią-
zek ten wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia.

1. W przypadku wystąpienia szkody w mieniu, w wyniku której może zostać prze-
rwana lub zakłócona prowadzona przez Ubezpieczającego działalność gospodar-
cza, Ubezpieczający zobowiązany jest do:

1) niezwłocznego powiadomienia Gothaer TU S.A. o szkodzie w mieniu;
 uważa się, że wymóg ten został spełniony, gdy Ubezpieczający dokonał zgło-

szenia nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty powstania szkody w mie-
niu lub uzyskania o niej wiadomości,

2) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu niedopuszczenia do przerwania 
lub zakłócenia prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności gospodarczej,

3) uzyskania, przez podjęciem działań określonych w punkcie 2), zgody Gothaer 
TU S.A. na to, aby poniesione przez niego dodatkowe wydatki zostały uwzględ-
nione przy wyliczaniu odszkodowania, w ramach kosztów dodatkowych, o któ-
rych mowa w § 19 ust. 1 i ust. 3. 

2. W przypadku wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczający ma obo-
wiązek:

1) zezwolić Gothaer TU S.A. i powołanym przez Gothaer TU S.A. ekspertom na 
przeprowadzenie czynności w celu ustalenia okoliczności powstania wypadku 
ubezpieczeniowego, długości okresu odszkodowawczego, wysokości deficytu 
obrotu oraz zasadności i wysokości roszczeń,

2) udostępnić Gothaer TU S.A. i powołanym przez Gothaer TU S.A. ekspertom wszel-
kie księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe, dokumenty finansowe i inne, 
wymagane przez Gothaer TU S.A. oraz złożyć niezbędne wyjaśnienia, których 
Gothaer TU S.A. może wymagać przy ustalaniu wysokości odszkodowania,

3) dostarczyć Gothaer TU S.A. i powołanym przez Gothaer TU S.A. ekspertom, nie 
później niż w ciągu 30 dni po upływie okresu odszkodowawczego lub w innym, 
określonym w polisie terminie, szczegółowe informacje odnośnie wysokości 
poniesionych strat i wysokości odszkodowania,

4) dostarczyć Gothaer TU S.A. i powołanym przez Gothaer TU S.A. ekspertom 
wszelkie dane wymagane przez Gothaer TU S.A., dotyczące ubezpieczenia 
mienia wykorzystywanego przez Ubezpieczającego do prowadzenia działalności 
gospodarczej w miejscu ubezpieczenia oraz powstałych szkód w tym miejscu.

§ 17

§ 16
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§ 18

3. W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczającego któregokolwiek z obowiąz-
ków wymienionych w niniejszych warunkach ubezpieczenia Gothaer TU S.A. może 
odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości, jeżeli niedopełnienie 
obowiązków miało wpływ na ustalenie okoliczności powstania szkody, jej powsta-
nie lub jej rozmiar.

1. W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą zwiększenie praw-
dopodobieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego, Gothaer TU S.A. może 
zwiększyć składkę, poczynając od chwili, gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej 
jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W takim przypadku 
Gothaer TU S.A. wezwie Ubezpieczającego do zapłaty podwyższonej składki, 
a Ubezpieczający może, w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania, od umowy 
odstąpić. Jeżeli ujawnienie okoliczności nastąpiło po wypadku, Gothaer TU S.A. 
może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie.

2. Jeżeli ujawniona okoliczność pociąga za sobą takie zwiększenie prawdopodo-
bieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego, że Gothaer TU S.A. nie zawar-
łoby umowy ubezpieczenia, gdyby o tej okoliczności wiedziało przed zawarciem 
umowy, może ono, w ciągu miesiąca od daty jej ujawnienia, odstąpić od umowy, 
zatrzymując składkę za czas ponoszenia odpowiedzialności z tytułu umowy ubez-
pieczenia. Jeżeli ujawnienie okoliczności nastąpiło po zajściu wypadku ubezpie-
czeniowego lub w ciągu miesiąca prze jego zajściem, a przyczyną była wyłącznie 
ujawniona okoliczność Gothaer TU S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania.

1. Gothaer TU S.A. ustala odszkodowanie, w granicach sumy ubezpieczenia, w kwocie  
odpowiadającej wysokości utraconego zysku brutto zwiększonej o koszty dodat-
kowe związane z koniecznością minimalizacji spadku obrotu, jakie poniósł Ubez-
pieczający w okresie odszkodowawczym w celu uniknięcia lub zminimalizowania 
spadku obrotu, który w przeciwnym  razie nastąpiłby w okresie odszkodowaw-
czym, oraz pomniejszonej o:
a) wszelkie zaoszczędzone w okresie odszkodowawczym wydatki obciążające 

zysk brutto, których Ubezpieczający nie musiał ponosić lub poniósł w ograni-
czonym zakresie w związku z powstałym wypadkiem ubezpieczeniowym,

b) udział własny Ubezpieczającego w szkodzie.

2. Wartość utraconego zysku brutto jest równa iloczynowi wskaźnika zysku brutto 
i deficytu obrotu.

3. Wartość kosztów dodatkowych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 
równej iloczynowi wskaźnika zysku brutto i wartości unikniętego w ten sposób spadku 
obrotu.

4. Jeżeli w okresie odszkodowawczym będzie możliwe kontynuowanie działalności 
gospodarczej przez Ubezpieczającego lub osoby działające na jego rzecz w innym 
miejscu niż miejsce ubezpieczenia, przychody należne z tytułu sprzedaży towa-
rów i odpłatnego świadczenia usług zostaną uwzględnione przy wyliczaniu obrotu 
uzyskanego w okresie odszkodowawczym.

5. Jeżeli suma ubezpieczenia określona w polisie okaże się niższa od kwoty równej 
iloczynowi wskaźnika zysku brutto i obrotu spodziewanego w okresie równym mak-
symalnemu okresowi odszkodowawczemu, to odszkodowanie zostanie wypłacone 
w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia pozostaje do tej kwoty.

VIII. USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

§ 19
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6. Szczegółowe dane i informacje, których Gothaer TU S.A. będzie wymagać na pod-
stawie §15, mogą być opracowane i przedstawione, na podstawie ksiąg rachunko-
wości i innych dokumentów księgowych Ubezpieczającego, przez biegłego rewi-
denta. Dane i informacje przedstawione przez biegłego rewidenta będą stanowiły 
podstawę do ustalenia długości okresu odszkodowawczego, wysokości deficytu 
obrotu oraz zasadności i wysokości roszczenia.

7. Ustalone odszkodowanie powiększa się, w granicach sumy ubezpieczenia, o uza-
sadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Ubezpieczającego na 
pokrycie kosztów opracowania danych i informacji, o których mowa w ust. 6.

1. Odszkodowanie wypłaca się w terminie 30 dni od daty powiadomienia Gothaer 
TU S.A. o zdarzeniu oraz złożenia pełnej dokumentacji uzasadniającej roszczenie.

2. Jeżeli wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 1 okoliczności koniecznych do 
ustalenia odpowiedzialności Gothaer TU S.A. albo wysokości odszkodowania 
okazało się niemożliwe, odszkodowanie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od 
dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okolicz-
ności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania Gothaer TU S.A. 
powinno spełnić w terminie przewidzianym w ust. 1. 

3. Ponadto na pisemny wniosek Ubezpieczającego Gothaer TU S.A. może po upływie 
terminu określonego w ust. 1 wypłacić zaliczkę, która zostanie zaliczona na poczet 
całości odszkodowania. Rozliczenie całości odszkodowania nastąpi w terminie 
określonym w ust. 2.

4. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż okre-
ślone w zgłoszeniu roszczenia Gothaer TU S.A. informuje o tym na piśmie Ubez-
pieczającego w terminie określonym w ust. 1 lub ust. 2, wskazując podstawę 
prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania 
wraz z pouczeniem o środkach odwoławczych.

5. Jeżeli Ubezpieczający lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia nie zgadza się 
z ustaleniami jednostki organizacyjnej Gothaer TU S.A. co do odmowy wypłaty 
odszkodowania lub co do wysokości odszkodowania, może w terminie 30 dni od 
daty otrzymania zawiadomienia w tej sprawie zgłosić do Centrali Gothaer TU S.A., 
za pośrednictwem tej jednostki organizacyjnej Gothaer TU S.A., żądanie ponow-
nego rozpatrzenia sprawy. 

6. Ubezpieczającemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo 
dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym sądem, niezależnie od prawa 
żądania ponownego rozpatrzenia sprawy przez Centralę Gothaer TU S.A. 

7. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć 
albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miej-
sca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia.

8. W terminie określonym w ust. 5 Ubezpieczający lub Uprawniony z umowy ubez-
pieczenia może również składać do Centrali Gothaer TU S.A. skargi i zażalenia na 
działania lub zaniechania jednostki organizacyjnej Gothaer TU S.A. w innych spra-
wach niż wymienione w ust. 5.

IX. WYPŁATA ODSZKODOWANIA

§ 20
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X. POWOŁANIE EKSPERTA

§ 21

XI. ROSZCZENIA REGRESOWE

§ 22

1. Zarówno Gothaer TU S.A. jak i Ubezpieczający mogą powołać własnych ekspertów  
do wyliczenia wysokości odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia utraty zysku.

2. W przypadku, gdy jedna ze stron nie zgadza się z przyjętym sposobem wyliczenia 
wysokości odszkodowania przyjętym przez drugą stronę, Gothaer TU S.A. i Ubez-
pieczający mogą wyznaczyć wspólnie eksperta, którego ekspertyza będzie przy-
jęta przez obie strony.

3. Koszty powołania wspólnego eksperta poniosą obie strony w równych częściach.

1. Z dniem wypłaty odszkodowania przechodzi na Gothaer TU S.A. roszczenie Ubez-
pieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę.

2. Ubezpieczający zobowiązany jest dostarczyć Gothaer TU S.A. wszelkie informacje 
i dokumenty oraz dokonać czynności niezbędnych do skutecznego dochodzenia 
roszczeń.

3. Jeżeli Ubezpieczający, bez zgody Gothaer TU S.A. zrzekł się roszczenia przeciwko 
osobie odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, Gothaer TU S.A. może odmó-
wić wypłaty odszkodowania lub je ograniczyć. Jeżeli zrzeczenie się lub ogranicze-
nie roszczenia zostanie ujawnione po wypłacie odszkodowania, Gothaer TU S.A. 
może żądać od Ubezpieczającego zwrotu całości lub części wypłaconego odszko-
dowania.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 
stosuje się odpowiednio postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mie-
nia od pożaru i innych zdarzeń losowych, kodeksu cywilnego, ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej i ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Wszelkie oświadczenia Ubezpieczającego dotyczące umowy ubezpieczenia wyma-
gają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zostały uchwalone Uchwałą Zarządu 
PTU S.A. nr 136/03 z dnia 29 grudnia 2003r. oraz zmienione Uchwałą PTU S.A.  
nr 86/12 z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany firmy Spółki  
w treści OWU i Taryf.

2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem 01 lutego 2004r.  
i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych począwszy od tej daty,  
z zastrzeżeniem, że zmiany wprowadzone Uchwałą nr 86/12 z dnia 20 lipca 2012r. 
wchodzą w życie w terminie wskazanym w treści Uchwały 86/12.

    Członek Zarządu       Członek Zarządu

    Adam Dwulecki          Artur Stępień

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

§ 24

§ 25



Notatki





GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
tel.: (22) 469 69 69,
fax: (22) 469 69 70
e-mail: kontakt@gothaer.pl
www.gothaer.pl


