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Ogólne Warunki Ubezpieczenia Utraty Zysku 
z dnia 22 grudnia 1995 

zmienione  Aneksem  Nr 1, Nr 2 i Nr 3 
(Tekst jednolity) 

 
§1 

 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Utraty Zysku (zwanych 

dalej Ogólnymi Warunkami) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. 
zwane dalej TUiR WARTA) zawiera umowy ubezpieczenia utraty zysku z 
przedsiębiorcami (zwanymi dalej Ubezpieczającym), którzy prowadzą księgi 
rachunkowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 
121, póz 591 z późniejszymi zmianami) i obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
wydawanymi przez Ministra Finansów. 

2. Umowa ubezpieczenia moŜe zostać zawarta na cudzy rachunek (Ubezpieczonego). 
3. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia utraty zysku jest posiadanie lub 

jednoczesne zawarcie umowy ubezpieczenia mienia posiadanego w związku z 
prowadzoną działalnością gospodarczą na podstawie Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych TUiR WARTA (zwanych 
dalej Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia mienia), wg wartości odtworzeniowej. 

 
§2 

 
DEFINICJE 

 
1. UŜyte w niniejszych Ogólnych Warunkach słowa „szkoda w mieniu" oznaczać będą 

zniszczenie, uszkodzenie lub utratę posiadanego w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą mienia na skutek jednego ze zdarzeń losowych: 
- poŜaru, 
- bezpośredniego uderzenia pioruna, 
- wybuchu, 
- upadku statku powietrznego lub jakiejkolwiek jego części. 
Do określenia zdarzeń losowych mają zastosowanie definicje zawarte w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia mienia. 

 
2. Dla potrzeb niniejszych Ogólnych Warunków ustala się następujące pojęcia i ich 

znaczenie: 
1) Okres odszkodowawczy: 

Jest to okres, który rozpoczyna się w dniu powstania szkody w mieniu i trwa tak 
długo, jak szkoda ta wywierać będzie ujemne skutki na wyniki prowadzonej 
działalności gospodarczej, nie dłuŜej jednak niŜ Maksymalny okres 
odszkodowawczy ustalony w umowie ubezpieczenia. 

 
Maksymalny okres odszkodowawczy, deklarowany przez Ubezpieczającego i 
określony w dokumencie ubezpieczenia (polisie), nie powinien być krótszy niŜ 12 
miesięcy. 

 
2) Obrót: 

Suma przychodów uzyskanych lub naleŜnych Ubezpieczającemu z tytułu produktów 
i/lub towarów sprzedanych lub dostarczonych oraz usług świadczonych w ramach 
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prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności gospodarczej w miejscu 
ubezpieczenia. 
 

3) Zysk Brutto: 
RóŜnica pomiędzy: 
 
a) sumą wartości obrotu, stanu zapasów na koniec roku obrotowego i produkcji w 

toku, 
a 

b) sumą wartości stanu zapasów na początek roku obrotowego i produkcji w toku i 
nieubezpieczonych kosztów wytwarzania. 

 
Wartości stanów zapasów i produkcji w toku uzyskuje się z zapisów księgowych 
prowadzonych przez Ubezpieczającego, po urealnieniu ich wartości. 

 
4) Nieubezpieczone Koszty Wytwarzania: 

Koszty i wydatki, których Ubezpieczający nie przewiduje ponosić w okresie po 
wydarzeniu się szkody w mieniu, tak długo jak trwała będzie przerwa lub zakłócenia 
w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 
 

5) Wskaźnik Zysku Brutto: 
Jest to udział procentowy Zysku Brutto w obrocie uzyskanym w roku obrotowym 
bezpośrednio poprzedzającym datę powstania szkody w mieniu. 
 

6) Obrót Roczny: 
Jest to obrót uzyskany w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę 
powstania szkody w mieniu. 
 

7) Obrót Standardowy: 
Jest to obrót uzyskany w okresie równym okresowi odszkodowawczemu z okresu 
12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających szkodę w mieniu. 
 

8) Przedsiębiorca: 
Jest to  osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą 
prawną , której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym 
imieniu działalność gospodarczą. 
 

9)  Franszyza redukcyjna: 
Jest to ustalona w umowie ubezpieczenia kwota stała albo kwota obliczona przez 
przemnoŜenie średniej dziennej wartości utraconego zysku brutto w okresie 
odszkodowawczym przez określoną w dokumencie ubezpieczenia liczbę dni 
roboczych. 
 

3. Wartości, o których mowa w pkt 5), 6), 7) będą tak korygowane przez TUiR WARTA, 
aby uwzględniały trendy zachodzące na rynku, specjalne okoliczności i 
uwarunkowania, które miałyby wpływ na rozwój działalności gospodarczej prowadzonej 
przez Ubezpieczającego przed lub po powstaniu szkody w mieniu lub wpłynęłyby na 
przebieg tej działalności gdyby szkoda w mieniu nie wystąpiła. 

 
Tak oszacowane wartości będą reprezentować maksymalnie przybliŜone wyniki, które, 
gdyby nie szkoda w mieniu, zostałyby osiągnięte przez Ubezpieczającego w danym 
okresie po jej zaistnieniu. 
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4. JeŜeli Ubezpieczający jest płatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego (VAT), to wszelkie dane liczbowe, o których mowa w niniejszych 
Ogólnych Warunkach, nie będą uwzględniały tego podatku. 

 
5. Dla potrzeb definicji wymienionych w ust.2 przyjmuje się, Ŝe pomijane będą wszelkie 

zmiany wprowadzone przez Ubezpieczającego w przyjętych przez niego zasadach 
prowadzenia rachunkowości. 

 
§3 

 
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

 
Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest przewidywany Zysk Brutto, który   
Ubezpieczający osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaŜy towarów i  
usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza w miejscu  
ubezpieczenia nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody w mieniu. 
 
 

§4 
 

SUMA UBEZPIECZENIA I SKŁADKA 
 

1. Sumę ubezpieczenia stanowi kwota ustalona na podstawie danych podanych we 
wniosku o ubezpieczenie utraty zysku i załączonego do wniosku wyliczenia Rocznego 
Zysku Brutto za ostatni rok obrotowy, potwierdzonego przez biegłego rewidenta. 

 
2. Suma ubezpieczenia powinna być równa wartości przewidywanego Zysku Brutto. 
 
3. Suma ubezpieczenia określona w dokumencie ubezpieczenia (polisie) stanowi górną 

granicę odpowiedzialności TUiR WARTA. 
 
 
4. Podstawą określenia wysokości składki jest suma ubezpieczenia i ustalona 

indywidualnie stawka. 
 
5. JeŜeli okres ubezpieczenia pokrywa się z rokiem obrotowym i Ubezpieczający 

najpóźniej w ciągu 90 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia oświadczy, Ŝe zgodnie 
z prowadzonymi przez niego księgami rachunkowymi faktyczna wartość Zysku Brutto 
osiągnięta w okresie ubezpieczenia była niŜsza od sumy ubezpieczenia, wówczas 
składka od kwoty stanowiącej nadwyŜkę zostanie rozliczona z Ubezpieczającym pod 
warunkiem, Ŝe w okresie ubezpieczenia nie wystąpiły szkody z tytułu ryzyka utraty 
Zysku Brutto. Kwota podlegająca zwrotowi stanowić będzie nie mniej niŜ 5 % i nie 
więcej niŜ 30% zapłaconej składki ubezpieczeniowej; w pozostałej części składka jest 
traktowana  jako składka naleŜna za czas udzielonej ochrony ubezpieczeniowej przez 
TUiR WARTA. 

 
6. Składka za ubezpieczenie ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka w oparciu o  sumę  
     ubezpieczenia określoną przez Ubezpieczającego z uwzględnieniem  rodzaju  
      prowadzonej działalności, miejsca i okresu ubezpieczenia,  długości maksymalnego  
      okresu odszkodowawczego, wysokości franszyzy redukcyjnej  oraz przebiegu  
      szkodowego ubezpieczenia. Przebieg szkodowy ubezpieczenia  ma wpływ  
      na zastosowaną zniŜkę lub podwyŜkę składki ubezpieczeniowej. 
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§ 5 

 
ZAWARCIE I CZAS TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA 

 
1. Umowę ubezpieczenia w ramach niniejszych Ogólnych Warunków zawiera się na 

podstawie wypełnionego i podpisanego przez Ubezpieczającego wniosku o 
ubezpieczenie utraty zysku (formularz wraz z załącznikiem potwierdzonym przez 
biegłego rewidenta), stanowiącego integralną część umowy ubezpieczenia. 

 
2. Umowę ubezpieczenia w ramach niniejszych Ogólnych Warunków uwaŜa się za 

zawartą z dniem doręczenia Ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia (polisy). 
 
3. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rok, który powinien pokrywać się z rokiem 

obrotowym Ubezpieczającego. JeŜeli okres ubezpieczenia rozpoczyna się w trakcie 
trwania roku obrotowego, jego koniec powinien pokrywać się z końcem roku 
obrotowego, a ubezpieczenie będzie traktowane jako krótkoterminowe. Okres 
ubezpieczenia utraty zysku nie moŜe wykraczać poza okres ubezpieczenia mienia od 
ognia i innych zdarzeń losowych. 

4. Odpowiedzialność TUiR WARTA rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu 
umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niŜ po opłaceniu składki w całości lub 
ustalonej w umowie pierwszej raty. 

 
5. JeŜeli strony umówiły się, Ŝe TUiR WARTA ponosi odpowiedzialność przed 

zapłaceniem składki, a składka lub pierwsza rata nie została opłacona w ustalonym 
terminie, TUiR WARTA moŜe wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i 
Ŝądać zapłaty składki za okres przez który ponosiła odpowiedzialność.  

 
6. JeŜeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy,  

Ubezpieczający 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. 

 
7.  Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się przed upływem okresu ubezpieczenia: 

1) w  przypadku określonym w ust.5, 
2) w razie nie opłacenia w terminie kolejnej raty składki, w terminie 7 dni od daty 

otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłaty jeŜeli w takim 
dodatkowym terminie rata nie została opłacona 

3) w drodze pisemnego miesięcznego wypowiedzenia przez Ubezpieczającego w 
przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu 
ubezpieczenia 

 
 
8.  W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę 

prawdopodobieństwa wypadku, kaŜda ze stron moŜe Ŝądać odpowiedniej zmiany 
wysokości składki poczynając od chwili, gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej niŜ od 
początku bieŜącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego Ŝądania druga 
strona moŜe w ciągu 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem 
natychmiastowym. 

9. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z 
obowiązku opłacenia składki za okres udzielonej przez TUiR WARTA ochrony 
ubezpieczeniowej. 
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10.  Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 
Wysokość naleŜnej do zwrotu składki TUiR WARTA oblicza proporcjonalnie do 
niewykorzystanego okresu ubezpieczenia 

 
§6 

 
USTALENIE WARTOŚCI SZKODY I WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA 

 
1. Odpowiedzialność TUiR WARTA w ramach niniejszych Ogólnych Warunków 

ograniczona jest do wartości utraconego Zysku Brutto w związku ze (1) spadkiem 
obrotu i (2) wzrostem kosztów wytwarzania, a wypłaconą sumą odszkodowania 
stanowić będzie: 
1) w odniesieniu do spadku obrotu - kwota uzyskana z pomnoŜenia wskaźnika Zysku 

Brutto przez wielkość, o jaką obrót uzyskany w okresie odszkodowawczym 
zmniejszył się, na skutek szkody w mieniu, w stosunku do Obrotu Standardowego, 

2) w odniesieniu do wzrostu kosztów wytwarzania - kwota dodatkowych (z 
zastrzeŜeniem postanowień Klauzuli „Nieubezpieczone koszty stałe”), 
uzasadnionych wydatków poniesionych w celu uniknięcia lub zminimalizowania 
spadku obrotu, który, gdyby nie te wydatki, nastąpiłby w okresie 
odszkodowawczym. Kwota ta nie moŜe przekroczyć sumy wyliczonej poprzez 
pomnoŜenie wskaźnika Zysku Brutto przez wartość unikniętego w ten sposób 
spadku obrotu  

 
pomniejszona o  

 
wszelkie zaoszczędzone w okresie odszkodowawczym wydatki obciąŜające Zysk 
Brutto, których Ubezpieczający nie musiał ponosić lub poniósł w ograniczonym 
zakresie w związku z powstałą szkodą, 

 
2. JeŜeli suma ubezpieczenia określona w dokumencie ubezpieczenia (polisie) okaŜe się 

niŜsza od sumy powstałej z pomnoŜenia wskaźnika Zysku Brutto przez obrót roczny 
(odpowiednio zwiększony, gdy maksymalny okres odszkodowawczy przekracza 12 
miesięcy), kwota odszkodowania wyliczona zgodnie z postanowieniami ust. l zostanie 
proporcjonalnie zmniejszona. 

 
3. Klauzula „Działalność w zmienionych warunkach": 

JeŜeli w okresie odszkodowawczym będzie moŜliwe kontynuowanie działalności 
gospodarczej przez Ubezpieczającego lub osoby działającej na jego rzecz w innym 
miejscu niŜ miejsce ubezpieczenia, przychody uzyskane lub naleŜne z tytułu 
sprzedaŜy produktów i/lub towarów lub świadczenia usług zostaną uwzględnione przy 
wyliczaniu obrotu uzyskanego w okresie odszkodowawczym. 
 

4. Klauzula „Nieubezpieczone koszty stałe": 
JeŜeli pewne koszty stale związane z prowadzoną przez Ubezpieczającego 
działalnością gospodarczą nie będą ubezpieczone w ramach niniejszych Ogólnych 
Warunków (będą odliczone przy kalkulacji Zysku Brutto rozumianego zgodnie z 
definicją podaną w niniejszych Ogólnych Warunkach), wówczas kwota dodatkowych 
wydatków podlegająca rekompensacie w ramach wzrostu kosztów wytwarzania 
zostanie wyliczona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje Zysk Brutto do sumy Zysku 
Brutto i nieubezpieczonych kosztów stałych. 
 

5. Klauzula „Biegli rewidenci": 
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Szczegółowe dane i informacje, których TUiR WARTA będzie wymagać na podstawie 
§ 9, mogą być opracowane i przedstawione, na podstawie ksiąg rachunkowych i 
innych dokumentów księgowych Ubezpieczającego, przez biegłego rewidenta, który 
bada księgi rachunkowe Ubezpieczającego. Dane i informacje przedstawione przez 
biegłego rewidenta będą dowodem prima facie w odniesieniu do oceny wysokości 
roszczenia i ustalenia odszkodowania. 
 
TUiR WARTA wypłaci Ubezpieczającemu uzasadnione wydatki stanowiące kwoty 
płatne temu biegłemu rewidentowi z tytułu opracowania przez niego takich 
szczegółowych informacji, danych, dowodów, zaświadczeń, oraz w związku z 
oświadczeniem, Ŝe takie informacje i dane są zgodne z księgami rachunkowymi lub 
innymi dokumentami księgowymi Ubezpieczającego, pod warunkiem, Ŝe kwota 
wypłacona na podstawie niniejszej klauzuli oraz kwota wypłacona z tytułu utraty Zysku 
Brutto nie przekroczy ustalonego w dokumencie ubezpieczenia (polisie) limitu 
odpowiedzialności TUiR WARTA (sumy ubezpieczenia). 
 

6. Z naleŜnego odszkodowania potrąca się franszyzę redukcyjną określoną w 
dokumencie ubezpieczenia (polisie). 

 
§7 

 
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 
1. TUiR WARTA w ramach niniejszych Ogólnych Warunków nie odpowiada za utratę 

Zysku Brutto spowodowaną: 
1) szkodą w mieniu, za którą TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzialności na 

podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia, 
2) decyzją kompetentnych władz zabraniającą odbudowy zniszczonego mienia i/lub 

dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przez Ubezpieczającego, 
3) brakiem u Ubezpieczającego wystarczających środków kapitałowych na 

tymczasową odbudowę zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego mienia lub 
zastąpienie go tymczasowymi środkami, 

4) inną przyczyną niŜ szkoda w mieniu. 
 
2. Ubezpieczeniu nie podlegają zyski i koszty, które nie są związane z prowadzoną przez 

Ubezpieczającego działalnością gospodarczą (wytwarzanie produktów, sprzedaŜ 
towarów i usług) np. pochodzą z inwestycji, spekulacji giełdowych, handlu 
nieruchomościami. 

 
3. Odpowiedzialność TUiR WARTA w ramach niniejszych Ogólnych Warunków jest 

wyłączona gdy: 
1) w momencie powstania szkody mienie w miejscu prowadzonej przez 

Ubezpieczającego działalności gospodarczej nie było ubezpieczone od ryzyka, z 
którego powstała szkoda w mieniu, 

2) szkoda w mieniu powstała w innym czasie niŜ okres ubezpieczenia utraty zysku, 
3) szkoda w mieniu powstała poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w 

dokumencie ubezpieczenia utraty zysku, 
4) nie zostało wypłacone odszkodowanie z powodu braku odpowiedzialności TUiR 

WARTA za szkodę w mieniu, w wyniku której nastąpiła przerwa lub zakłócenia w 
prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności gospodarczej, 

5) Ubezpieczający zmienił profil prowadzonej działalności gospodarczej lub dokonał 
zmian w mieniu wykorzystywanym w tej działalności, przez co zwiększył ryzyko 
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powstania szkody w mieniu i utraty Zysku Brutto chyba, Ŝe Ubezpieczający 
powiadomił pisemnie TUiR WARTA przed przeprowadzeniem powyŜszych zmian i 
uzyskał na nie pisemną zgodę TUiR WARTA., a zmiana ta  miała wpływ na 
powstanie lub rozmiar szkody. W przypadku zawarcia ubezpieczenia na cudzy 
rachunek warunek powiadomienia odnosi się zarówno do Ubezpieczającego jak i 
Ubezpieczonego, chyba, Ŝe Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego 
rachunek 

6) przy zawieraniu umowy ubezpieczenia Ubezpieczający umyślnie podał do 
wiadomości TUiR WARTA niezgodne z prawdą informacje chyba, Ŝe nie miały one 
wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa powstania lub rozmiaru szkody w 
mieniu i utraty Zysku Brutto. 

           W przypadku zawarcia ubezpieczenia na cudzy rachunek zapis niniejszego punktu 
odnosi się zarówno do Ubezpieczającego jak I Ubezpieczonego, chyba, Ŝe 
Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 

§8 
 

OBOWIĄZEK PROWADZENIA KSIĄG 
 

1. Ubezpieczający ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe oraz przechowywać i 
chronić dokumentację finansową (tzw. „zbiory") zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
a zwłaszcza Ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 
591 z późniejszymi zmianami). 

2. W przypadku niewypełnienia przez Ubezpieczającego obowiązków wynikających z ust. 
l TUiR WARTA zwolnione jest z odpowiedzialności, jeśli brak dokumentów uniemoŜliwi 
ustalenie wartości szkody i wysokości odszkodowania. 

§9 
 

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO W PRZYPADKU 
WYDARZENIA SIĘ SZKODY 

 
1. W przypadku powstania szkody w mieniu, która moŜe spowodować utratę Zysku 

Brutto, Ubezpieczający powinien natychmiast powiadomić TUiR WARTA o powstaniu 
szkody w mieniu (uwaŜa się, Ŝe wymóg został spełniony, gdy Ubezpieczający dokonał 
zgłoszenia najpóźniej w ciągu  7 dni po jej powstaniu lub po dowiedzeniu się o jej 
powstaniu). 

2. Po otrzymaniu zawiadomienia  o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną   
     ubezpieczeniową TUiR WARTA niezwłocznie przeprowadza postępowanie   
     dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, a takŜe pisemnie informuje   
     Ubezpieczającego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, jakie dokumenty  
     są potrzebne do ustalenia odszkodowania. 
3. Z chwilą wystąpienia szkody w mieniu Ubezpieczający: 

1) podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia lub zminimalizowania utraty 
Zysku Brutto uzyskując uprzednio akceptację TUiR WARTA. JednakŜe, jeśli ze 
względu na pilność sprawy Ubezpieczający nie będzie w stanie uzyskać takiej 
akceptacji przed podjęciem działań, a poniesione przez niego dodatkowe wydatki 
okaŜą się uzasadnione, TUiR WARTA uwzględni je przy wyliczaniu odszkodowania, 
w ramach wzrostu kosztów wytwarzania, zgodnie z § 6 ust. l pkt2, 

2) zezwoli TUiR WARTA i/lub powołanym przez TUiR WARTA niezaleŜnym ekspertom 
na przeprowadzenie czynności w celu ustalenia wysokości utraconego Zysku Brutto 
i zakresu zobowiązań TUiR WARTA, 

3) nie później niŜ w ciągu 30 dni po upływie okresu odszkodowawczego lub w innym 
okresie uzgodnionym z TUiR WARTA, dostarczy TUiR WARTA, na własny koszt, 
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szczegółowych informacji odnośnie wysokości poniesionych strat i wysokości 
roszczenia, a takŜe wszelkich danych wymaganych przez TUiR WARTA, 
dotyczących ubezpieczenia mienia wykorzystywanego przez Ubezpieczającego do 
prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu ubezpieczenia oraz powstałej 
szkody w mieniu, 

4) udostępni TUiR WARTA i/lub powołanym przez TUiR WARTA niezaleŜnym 
ekspertom wszystkie księgi rachunkowe, pokwitowania, faktury, rachunki, bilanse, 
dowody lub inną ewidencję dotyczącą prowadzonej działalności gospodarczej, oraz 
złoŜy niezbędne wyjaśnienia, których TUiR WARTA moŜe Ŝądać przy ustalaniu 
wysokości odszkodowania. 

 
4. JeŜeli Ubezpieczający nie dopełnił z winy umyślnej lub raŜącego niedbalstwa z 

obowiązku określonego  w ust.3, pkt 1 , TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzialności za 
szkodę powstałą z tego powodu. 

5. W przypadku nie wywiązania się przez Ubezpieczającego z winy umyślnej lub 
raŜącego niedbalstwa z obowiązków określonych w ust.1, ust.3 pkt: 2-4 TUiR WARTA 
moŜe odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie jeŜeli naruszenie przyczyniło się do 
zwiększenia szkody lub uniemoŜliwiło TUiR WARTA ustalenie okoliczności i skutków 
wypadku. 

6. Ubezpieczający powinien poinformować TUiR WARTA o kaŜdej zmianie okoliczności 
istotnych do oceny ryzyka, o które TUiR WARTA zapytywało we wniosku o 
ubezpieczenie lub innej formie pisemnej oraz w odniesieniu do normalnych warunków 
prowadzenia działalności jakimi są np. prowadzenie prac remontowych, 
modernizacyjnych, przeniesienie produkcji do innego miejsca, zmiana procesów 
technologicznych  powstałych w czasie trwania umowy ubezpieczenia, mających 
wpływ na ocenę przyjętego ubezpieczenia, zwiększenie prawdopodobieństwa 
powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów. 

 
§10 

 
WYPŁATA ODSZKODOWANIA 

 
1. TUiR wypłaca odszkodowanie  na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z  
     umowy ubezpieczenia , zawartej z nim ugody lub  prawomocnego orzeczenia sądu. 
 
2. TUiR WARTA  wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie w ciągu 30 dni  od daty     

otrzymania zawiadomienia o powstaniu szkody polegającej na utarcie Zysku Brutto w 
okresie odszkodowawczym  JeŜeli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia 
odpowiedzialności bądź wysokości odszkodowania nie jest moŜliwe w ciągu 30 dni po 
upływie okresu odszkodowawczego, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 
14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu naleŜytej staranności wyjaśnienia tych 
okoliczności było moŜliwe.  

 
3.JeŜeli na koniec jednego miesiąca kalendarzowego od początku przerwy w działalności 

oraz na koniec kaŜdego kolejnego miesiąca kalendarzowego moŜliwe będzie ustalenie 
minimalnej kwoty odszkodowania, jakie TUiR WARTA będzie zobowiązane wypłacić za 
miniony okres przerwy w działalności, Ubezpieczający moŜe wystąpić do TUiR WARTA 
z wnioskiem o  wypłatę owej kwoty, która zostanie zaliczona na poczet całości 
odszkodowania. 

4. W przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty Zysku Brutto objętego 
ubezpieczeniem w ramach niniejszych Ogólnych Warunków, przy braku pisemnego 
sprzeciwu TUiR WARTA, pomniejszona o wartość tego roszczenia suma ubezpieczenia 



 

 9

będzie automatycznie podwyŜszona do pierwotnej wysokości od dnia powstania szkody 
w mieniu pod warunkiem, Ŝe Ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę za okres, na 
który przypada odtworzona suma ubezpieczenia. 

5.JeŜeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niŜ określona  
      w zgłoszonym roszczeniu, TUiR WARTA informuje o tym na piśmie osobę  
      występującą  z roszczeniem, wskazując na okoliczności  oraz podstawę prawną 
      uzasadniającą  całkowitą odmowę wypłaty  odszkodowania, informując  jednocześnie 
      o moŜliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 
 

§11 
 

PRZEJŚCIE ROSZCZEŃ NA TUiR WARTA 
 
1. Roszczenie Ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, 

przechodzi na TUiR WARTA do wysokości wypłaconego odszkodowania. JeŜeli TUiR 
WARTA pokryło tylko część roszczenia, Ubezpieczającemu przysługuje co do 
pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia potrzeb przed roszczeniami TUiR 
WARTA. 

 
2. Ubezpieczający na wniosek TUiR WARTA zobowiązany jest przekazać posiadane 

przez siebie, niezbędne do skutecznego dochodzenia przez TUiR WARTA roszczeń 
regresowych dokumenty I informacje 

§12 
 

POWOŁANIE EKSPERTA 
 

1. Zarówno TUiR WARTA jak i Ubezpieczający mogą powołać własnych ekspertów do 
wyliczenia wysokości odszkodowania naleŜnego z tytułu utraty Zysku Brutto. 

 
2. KaŜda strona ponosi koszty ekspertyzy sporządzonej przez eksperta przez nią 

powołanego. 
 
3. W przypadku, gdy jedna ze stron nie zgadza się ze sposobem wyliczenia 

odszkodowania wykonanym przez drugą stronę, TUiR WARTA i Ubezpieczający 
wyznaczą wspólnie neutralnego eksperta, którego ekspertyza będzie ostateczna i 
przyjęta przez obie strony. Koszty powołania wspólnego eksperta poniosą obie strony 
w równych częściach. 
 

§13 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Za zgodą obu stron umowy ubezpieczenia mogą być ustalone i wprowadzone do 
umowy ubezpieczenia postanowienia odmienne od zawartych w niniejszych 
Ogólnych Warunkach. 

2. W razie wprowadzenia  do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub 
odmiennych od postanowień  Ogólnych Warunków, niniejsze Ogólne Warunki mają 
zastosowanie o tyle , o ile postanowienia dodatkowe lub odmienne  nie stanowią 
inaczej. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi OWU mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Prawo 
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działalności gospodarczej, Ustawy o rachunkowości  oraz inne powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

4. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia moŜna wytoczyć albo 
według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca 
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, ubezpieczonego, lub uprawnionego z 
umowy ubezpieczenia. 

5. Do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie niniejszych OWU stosuje się 
prawo polskie. 

6. Skargi i zaŜalenia mogą być składane przez Ubezpieczającego lub uprawnionego z 
umowy ubezpieczenia w formie pisemnej do: 

1)  Dyrektora w Pionie Obsługi Klientów Korporacyjnych w Makroregionie, na 
terenie którego zawarto umowę ubezpieczenia – jeśli dotyczą zawarcia 
umowy ubezpieczenia, 
2) Działu Likwidacji Szkód Klientów Korporacyjnych w siedzibie 
Makroregionu, który prowadził proces likwidacji szkody - jeśli dotyczą 
likwidacji szkody. 

Organy rozpatrujące skargę lub zaŜalenie udzielają pisemnej odpowiedzi osobie 
składającej skargę lub zaŜalenie. 

 
Niniejsze Ogólne Warunki w powyŜszym brzmieniu mają zastosowanie do umów 
ubezpieczenia zawartych od dnia 10 sierpnia 2007 roku.  

 
 
 
 

WICEPREZES ZARZĄDU    PREZES ZARZĄDU 

      

       Ewa Beata BASIAK        Krzysztof KUDELSKI 
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