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Wprowadzenie
§1
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy
UNIQA Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna - zwanym
dalej UNIQA TU S.A. lub Ubezpieczycielem - a osobami fizycznymi,
osobami prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi nie
będącymi osobami prawnymi, prowadzącymi działalność gospodarczą.
2. Osoba zawierająca z UNIQA TU S.A. umowę, zwana dalej Ubezpieczającym, może zawrzeć umowę ubezpieczenia także na cudzy
rachunek.
3. Osoba, na rachunek której zawarto umowę ubezpieczenia, zwana
jest dalej Ubezpieczonym.
4. Ubezpieczonym może być każdy podmiot prowadzący księgi
rachunkowe zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
5. Obowiązki informacyjne wynikające z niniejszych OWU i umowy
ubezpieczenia obciążają Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego,
o ile wiedział on o zawarciu ubezpieczenia na jego rachunek.
6. W przypadku zawarcia ubezpieczenia na cudzy rachunek Ubezpieczony może żądać, aby UNIQA TU S.A. udzieliło mu informacji
o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunkach
ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą jego praw i obowiązków.
Warunkiem koniecznym do zawarcia ubezpieczenia utraty zysku
jest uprzednie lub równoczesne zawarcie z UNIQA TU S.A. umowy
ubezpieczenia mienia w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 11 OWU.
Definicje
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§2
1. Dla pojęć używanych w niniejszych OWU przyjęto następujące znaczenia:
1) franszyza redukcyjna - ustalona w umowie ubezpieczenia
kwota pomniejszająca należne odszkodowanie, której wysokość określona jest jako kwota stała (franszyza kwotowa) albo
ustalana jest na podstawie iloczynu średniej dziennej wartości
utraconego zysku w okresie odszkodowawczym oraz określonej
w umowie ubezpieczenia liczby dni (franszyza czasowa), przy
czym za dzień uważa się dzień roboczy dla danego ubezpieczonego. Jeżeli nie umówiono się inaczej, w umowie ubezpieczenia
zawartej na podstawie niniejszych OWU zastosowanie ma franszyza czasowa;
2) koszty stałe - niezbędne dla kontynuowania działalności
gospodarczej koszty, których wartość nie ulega obniżeniu
po zaistnieniu zakłóceń lub przerw w działalności spowodowanych szkodą w mieniu;
3) maksymalny okres odszkodowawczy - ustalony w umowie ubezpieczenia przewidywany okres przerwy lub zakłóceń
w działalności gospodarczej, jakie mogą wystąpić bezpośrednio wskutek szkody w mieniu; jest to zarazem maksymalny
okres, w którym UNIQA TU S.A. może ponosić odpowiedzialność za ujemne skutki, jakie szkoda ta wywierać będzie
na wyniki prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności
gospodarczej; maksymalny okres odszkodowawczy ustalany
jest niezależnie dla:
a) ubezpieczenia utraty zysku wskutek ognia i innych zdarzeń
losowych,
b) ubezpieczenia utraty zysku wskutek uszkodzenia maszyn
i urządzeń;
jeżeli nie umówiono się inaczej, maksymalny okres odszkodowawczy trwa 12 miesięcy;
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4) nieubezpieczone koszty wytwarzania (koszty zmienne)
- koszty, których wysokość uzależniona jest bezpośrednio
od wolumenu produkcji, a więc takie, których Ubezpieczony
nie będzie ponosił w razie przerwy lub zakłóceń w jego działalności;
5) obrót - suma przychodów netto (bez VAT, ceł, akcyzy) uzyskanych lub należnych Ubezpieczonemu z tytułu sprzedanych
lub dostarczonych produktów lub towarów, materiałów oraz
świadczonych usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w miejscu ubezpieczenia w ostatnim roku
obrotowym; nie obejmuje przychodów z operacji giełdowych
lub innych inwestycji o charakterze pieniężnym lub kapitałowym;
6) obrót roczny - obrót uzyskany przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego w okresie dwunastu miesięcy bezpośrednio
poprzedzających miesiąc powstania szkody;
7) obrót standardowy - obrót roczny skorygowany proporcjonalnie do długości okresu odszkodowawczego; obrót standardowy może być odpowiednio zmodyfikowany w przypadkach,
jeśli sezonowość, zachodzące pozytywne/negatywne zmiany
trendu rynkowego, prognozowana działalność Ubezpieczonego (umowy, kontrakty do realizacji w czasie, za który UNIQA
TU S.A. może ponosić odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia utraty zysku) lub inna specyfika prowadzonej działalności
gospodarczej wpłynęły na wyniki takiej działalności; celem
takiej modyfikacji wartości obrotu standardowego jest jedynie
uzyskanie możliwie jak najdokładniejszego szacunku wyników,
jakie Ubezpieczony uzyskałby w okresie i terminie odpowiadającym okresowi odszkodowawczemu, gdyby nie wystąpiły
zakłócenie lub przerwa w działalności gospodarczej spowodowane szkodą w mieniu;
8) okres odszkodowawczy - okres rozpoczynający się w dniu
powstania szkody w mieniu i trwający do chwili, w której
szkoda ta przestanie wywierać ujemny wypływ na obrót Ubezpieczonego, jednak nie dłużej niż maksymalny okres odszkodowawczy;
9) osoba trzecia - osoba pozostającą poza stosunkiem umownym
wynikającym z umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie
OWU;
10) szkoda w mieniu - szkoda w rozumieniu ogólnych warunków
ubezpieczenia:
a) mienia przedsiębiorstw
lub
b) maszyn i urządzeń od uszkodzeń
za którą UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialność na podstawie
zawartej umowy ubezpieczenia mienia;
11) umowa ubezpieczenia mienia - umowa ubezpieczenia
a) mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (w tym
od wszystkich ryzyk) zawarta na podstawie obowiązujących w tym zakresie w UNIQA TU S.A. ogólnych warunków
ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia utraty zysku wskutek ognia i innych zdarzeń losowych;
lub
b) maszyn i urządzeń od uszkodzeń zawarta na podstawie
obowiązujących w tym zakresie w UNIQA TU S.A. ogólnych
warunków ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń
- w przypadku zawierania umowy ubezpieczenia utraty
zysku wskutek uszkodzeń maszyn i urządzeń;
12) utrata zysku brutto - strata finansowa poniesiona przez
Ubezpieczonego w okresie odszkodowawczym, polegająca
na nieosiągnięciu szacowanego zysku brutto lub konieczności
ponoszenia zwiększonych kosztów wytwarzania, powstała bezpośrednio na skutek szkody w mieniu;
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13) wskaźnik względnego znaczenia - ustalony procentowo
wskaźnik, który określa znaczenie, jakie dla prowadzonej przez
Ubezpieczonego działalności gospodarczej ma szkoda powstała
w ubezpieczonej maszynie lub urządzeniu; wskaźnik ten rozumiany jest jako szacowany procentowy spadek wartości obrotu
w razie szkody w danej maszynie lub urządzeniu skutkującej ich
całkowitym wyłączeniem z eksploatacji i jest ustalany dla każdej
maszyny i urządzenia z osobna oraz wskazany w dokumencie
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia; wskaźnik nie
zależy od zastosowanych zabezpieczeń mienia przed szkodą;
14) wskaźnik zysku brutto - udział procentowy zysku brutto
w wartości obrotu osiągniętego w roku obrotowym bezpośrednio poprzedzającym datę powstania szkody;
15) zasada pro rata temporis - metoda naliczania składki ubezpieczeniowej, gdzie składka należna ma się w takiej proporcji
do składki rocznej, w jakiej liczba dni, na które udzielana jest
ochrona ubezpieczeniowa, ma się do liczby dni w roku;
16) zwiększone koszty wytwarzania - uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczonego w celu uniknięcia lub zminimalizowania spadku obrotu, który w przypadku ich zaniechania nastąpiłby w okresie odszkodowawczym na skutek szkody w mieniu;
17) zysk brutto - kwota stanowiąca różnicę pomiędzy:
a) sumą wartości obrotu, produktów, półproduktów oraz
produkcji w toku według stanu na koniec ostatniego roku
obrotowego, chyba że inne postanowienia niniejszych
OWU wskazują inny termin,
a
b) sumą wartości nieubezpieczonych kosztów wytwarzania
(kosztów zmiennych) oraz produktów, półproduktów oraz
produkcji w toku według stanu na początek roku obrotowego, chyba że inne postanowienia niniejszych OWU wskazują inny termin;
wartości stanów zapasów produktów, półproduktów i produkcji
w toku uzyskuje się z zapisów księgowych prowadzonych przez
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego po ich wycenie zgodnie z ustawą o rachunkowości; zysk brutto obejmuje swoim
zakresem wszystkie rodzaje kosztów stałych, które ponoszone
są przez Ubezpieczającego.
2. Do umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU
mają zastosowanie definicje terminów zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw albo ubezpieczenia
maszyn i urządzeń od uszkodzeń, na podstawie których zawarto
umowę ubezpieczenia mienia (w zależności od tego, w oparciu
o które z wymienionych ogólnych warunków została zawarta
umowa ubezpieczenia mienia), o ile niniejsze OWU nie definiują
danego terminu odmiennie.
Przedmiot ubezpieczenia
§3
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest przewidywany zysk brutto, który
Ubezpieczony osiągnąłby w okresie odszkodowawczym w związku
z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą w miejscu
ubezpieczenia, gdyby działalność ta nie została przerwana lub
zakłócona na skutek szkody w mieniu.
2. Ubezpieczeniem objęte są także, w granicach sumy ubezpieczenia,
zwiększone koszty wytwarzania.
Miejsce ubezpieczenia
§4
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie lokalizacje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których zawarta została umowa
ubezpieczenia mienia i w których Ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą, chyba że umówiono się inaczej.
2. Wykaz lokalizacji, o których mowa w ust. 1 zawarty jest w umowie
ubezpieczenia mienia.
Zakres ubezpieczenia
§5
1. Z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w § 6 oraz postanowień ust. 2
ubezpieczenie utraty zysku zawarte jest w takim samym zakresie,
w jakim zawarta została umowa ubezpieczenia mienia.
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2. Ubezpieczenie utraty zysku może być zawarte w zakresie węższym
niż ustalono w umowie ubezpieczenia mienia. W takim przypadku
zawężony zakres ubezpieczenia winien pod rygorem nieważności
zostać wskazany w formie pisemnej w umowie ubezpieczenia.
3. Z zastrzeżeniem wszelkich postanowień OWU, w tym wyłączeń
zawartych w § 6, odpowiedzialność UNIQA TU S.A. powstaje, jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki:
1) przerwa lub zakłócenie prowadzonej przez Ubezpieczonego
działalności gospodarczej zaistniała na skutek szkody w mieniu,
powstałej w miejscu i w okresie ubezpieczenia;
2) szkoda w mieniu, o której mowa w pkt. 1, objęta jest zakresem
ubezpieczenia na podstawie umowy ubezpieczenia mienia;
3) Ubezpieczony podejmuje bez nieuzasadnionej zwłoki wszystkie
możliwe czynności w celu przywrócenia przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej.
Wyłączenia odpowiedzialności
§6
1. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
lub zwiększone bezpośrednio bądź pośrednio wskutek:
1) szkody w mieniu, za którą UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia mienia; niniejsze wyłączenie nie dotyczy sytuacji, w których UNIQA
TU S.A. wolne jest od odpowiedzialności za szkodę w mieniu
w wyniku zastosowania franszyzy redukcyjnej określonej
w umowie ubezpieczenia mienia;
2) zdarzeń zaistniałych w okresie odszkodowawczym, które nie
były skutkiem szkody w mieniu;
3) szkody w mieniu objętej ochroną ubezpieczeniową na podstawie postanowień dodatkowych lub odmiennych od ogólnych
warunków ubezpieczenia mienia;
4) winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa reprezentantów
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, którymi w rozumieniu
niniejszych OWU są:
a) w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektor, jego zastępcy, zarządca oraz pełnomocnicy,
b) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych:
członkowie zarządu, prokurenci oraz pełnomocnicy,
c) w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariusze
będący osobami fizycznymi, prokurenci oraz pełnomocnicy,
d) w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariusze będący osobami fizycznymi, wspólnik, prokurenci
oraz pełnomocnicy,
e) w spółkach partnerskich: partnerzy, prokurenci oraz pełnomocnicy,
f) w spółkach cywilnych: wspólnicy oraz pełnomocnicy,
g) w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: członkowie zarządu, prokurenci oraz pełnomocnicy,
h) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą - te osoby oraz pełnomocnicy;
5) zależnej od Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego zwłoki w podjęciu działalności gospodarczej po wystąpieniu szkody w mieniu;
6) szkody w mieniu, która wystąpiła w innym czasie niż okres
ubezpieczenia utraty zysku;
7) szkody w mieniu, która wystąpiła poza miejscem ubezpieczenia
określonym co do adresu w umowie ubezpieczenia mienia;
8) szkody w mieniu będącej skutkiem aktu terrorystycznego;
9) szkody w mieniu spowodowanej przez powódź, chyba
że ryzyko powodzi zostało objęte ochroną ubezpieczeniową
w umowie ubezpieczenia mienia do pełnej wysokości sumy
ubezpieczenia;
10) szkody w mieniu polegającej na rozmrożeniu środków obrotowych;
11) szkody elektrycznej w mieniu za wyjątkiem szkody spowodowanej przez przepięcie lub przetężenie oraz za wyjątkiem
szkody w mieniu objętej ochroną w ramach umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń;
12) szkody w mieniu będącej skutkiem prac remontowych bądź
budowlanych przeprowadzanych w miejscu ubezpieczenia;
13) szkody w mieniu polegającej na utracie wartości pieniężnych;
14) szkody w mieniu polegającej na uszkodzeniu bądź zniszczeniu
dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów,
dokumentów) bądź danych lub ich nośników;
15) szkody w mieniu prywatnym pracowników lub w mieniu przyjętym od osób trzecich;
16) szkody w mieniu spowodowanej przez działanie wiatru, śniegu,
gradu na namioty, szklarnie lub mienie się w nich znajdujące;

17) szkody w dziełach sztuki bądź innych przedmiotach o charakterze artystycznym, kolekcjonerskim, zabytkowym lub unikatowym;
18) szkody objętej zakresem ubezpieczenia maszyn i urządzeń
od uszkodzeń, powstałej w maszynach lub urządzeniach niewymienionych w dokumencie potwierdzającym zawarcie
umowy ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, nawet jeśli jest
ona następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty maszyn
lub urządzeń wymienionych w dokumencie potwierdzającym
zawarcie umowy ubezpieczenia mienia;
19) obniżenia wartości nieuszkodzonych zapasów, w tym utraty ich
wartości handlowej, rynkowej;
20) niedostępności lub ograniczonej dostępności części zamiennych - nieseryjnych lub przestarzałych;
21) różnicy w wartości zapasów powstałej w okresie pomiędzy
wydarzeniem się szkody w mieniu a dniem odtworzenia tych
zapasów;
22) działania lub zaniechania (w tym decyzji) właściwych władz lub
organów, które opóźniają lub uniemożliwiają odbudowę lub
odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego;
23) niedoboru u Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego środków
niezbędnych do odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, np. wskutek niedoubezpieczenia
bądź ograniczenia odszkodowania w umowie ubezpieczenia
mienia, w tym odmowy wypłaty odszkodowania;
24) wprowadzenia innowacji lub ulepszeń w trakcie odbudowy,
odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia;
25) rozwiązania umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych
umów cywilnoprawnych o podobnym charakterze umożliwiających korzystanie z rzeczy;
26) wycofania licencji, cofnięcia lub ograniczenia zakresu lub
przedmiotu działalności gospodarczej określonej w koncesji
lub wygaśnięcia koncesji, pozwoleń lub innych tym podobnych
decyzji bądź aktów administracyjnych;
27) operacji giełdowych lub innych inwestycji o charakterze pieniężnym lub kapitałowym.
2. Ponadto UNIQA TU S.A. nie odpowiada za:
1) podatek VAT, podatek akcyzowy, opłaty celne i skarbowe;
2) szkody powstałe wskutek niemożności ściągnięcia należności,
w tym wskutek zniszczenia, uszkodzenia, utraty dokumentacji,
danych, nośników danych;
3) wszelkiego rodzaju kary (w tym kary umowne), grzywny
i odszkodowania, do których zapłaty Ubezpieczony jest zobowiązany w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązań w tym na skutek zaistniałej szkody w mieniu;
4) odpisy amortyzacyjne, w części przypadającej na mienie
dotknięte szkodą;
5) wydatki na surowce i materiały pomocnicze oraz na zakup
towarów i usług, chyba że są to wydatki niezbędne do utrzymania ubezpieczonego przedsiębiorstwa lub stanowią niezależne
od wielkości zużycia opłaty za pobór energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu;
6) opłaty frachtowe i pozostałe opłaty transportowe, o ile nie
wynikają ze stałych zobowiązań umownych;
7) składki ubezpieczeniowe zależne od obrotu;
8) honoraria autorskie i wynagrodzenia za licencje i patenty
zależne od obrotu;
9) szkody powstałe bądź zwiększone w związku ze zmianą lub
rozszerzeniem przedmiotu prowadzonej działalności Ubezpieczonego, chyba że UNIQA TU S.A. zostało o takiej zmianie
powiadomione przed jej wejściem w życie i wyraziło zgodę
na kontynuowanie ochrony ubezpieczeniowej;
10) szkody powstałe bądź zwiększone w związku z okolicznościami,
które przy zawieraniu umowy ubezpieczenia Ubezpieczający
umyślnie podał do wiadomości UNIQA TU S.A. niezgodne
z prawdą;
11) zyski i koszty, które nie są związane z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością gospodarczą np. pochodzą z operacji giełdowych lub innych inwestycji o charakterze pieniężnym
lub kapitałowym, w tym koszty ponoszone z tytułu zarządzania
portfelem inwestycyjnym;
12) koszty odpraw dla zwalnianych pracowników, o ile nie wynikają
z obowiązujących przepisów prawa;
13) koszty roszczeń odszkodowawczych osób trzecich, w tym związane z nimi koszty sądowe i zastępstwa procesowego;
14) szkody i koszty powstałe na skutek szkody w mieniu, gdy Ubezpieczający podejmuje decyzję o nieodtwarzaniu utraconego
mienia lub rezygnuje z podjęcia przerwanej lub zakłóconej
działalności gospodarczej;

15) utratę zysku bezpośrednio spowodowaną przerwą w dostawie
jakichkolwiek mediów (w tym wody, energii elektrycznej, gazu,
ciepła) niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej
Ubezpieczonego;
16) utratę zysku spowodowaną utrudnieniami w dostępie bądź
brakiem dostępu do miejsca ubezpieczenia z przyczyn innych
niż objęta zakresem ubezpieczenia szkoda w mieniu;
17) utratę zysku o wartości nie większej niż wysokość franszyzy
redukcyjnej.
Suma ubezpieczenia
§7
1. Suma ubezpieczenia wskazana w dokumencie potwierdzającym
zawarcie umowy ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności UNIQA TU S.A. za wszystkie szkody powstałe w okresie
ubezpieczenia.
2. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego na podstawie ksiąg rachunkowych i pozostałej dokumentacji finansowej dotyczących zakończonego roku obrotowego bezpośrednio
poprzedzającego datę zawarcia umowy ubezpieczenia.
3. Suma ubezpieczenia będąca szacowanym zyskiem brutto, ustalana
jest jako kwota wyliczona na podstawie zysku brutto osiągniętego
w trakcie ostatniego roku obrotowego przed zawarciem umowy
ubezpieczenia z uwzględnieniem długości maksymalnego okresu
odszkodowawczego oraz skorygowana w przypadkach, gdy sezonowość, zachodzące zmiany trendu rynkowego lub inna specyfika prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej
mogą mieć wpływ w maksymalnym okresie odszkodowawczym
na wyniki takiej działalności. Intencją modyfikacji opisanej w zdaniu poprzedzającym pozostaje jedynie uzyskanie możliwie jak najdokładniejszego szacunku wyników, jakie Ubezpieczony uzyskałby
w ciągu maksymalnego okresu odszkodowawczego, gdyby prowadził działalność w normalnych warunkach.
4. W czasie trwania umowy ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego i za zgodą UNIQA TU S.A. oraz po opłaceniu dodatkowej
składki, suma ubezpieczenia może zostać podwyższona z uwagi
na zmianę wartości lub założeń stanowiących podstawę ustalenia
sumy ubezpieczenia.
5. Suma ubezpieczenia i limity odpowiedzialności ulegają każdorazowo pomniejszeniu o wysokość odszkodowań wypłaconych
z tytułu szkód zaistniałych w okresie ubezpieczenia (konsumpcja
sumy ubezpieczenia).
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 suma ubezpieczenia może
na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą UNIQA TU S.A. i po opłaceniu dodatkowej składki zostać uzupełniona do pierwotnej wysokości.
7.

Uzupełniona lub podwyższona suma ubezpieczenia stanowi górną
granicę odpowiedzialności UNIQA TU S.A. od daty zmiany umowy
w tym zakresie.

Granice odpowiedzialności/ limity odpowiedzialności
§8
1. Odpowiedzialność UNIQA TU S.A. za utratę szacowanego zysku
brutto oraz zwiększone koszty wytwarzania trwa wyłącznie w okresie odszkodowawczym.
2. UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialność do wysokości utraty zysku
brutto wynikającej ze spadku wartości obrotu oraz ze zwiększonych
kosztów wytwarzania, jednak z zastrzeżeniem, że górną granicę
odpowiedzialności zawsze stanowi suma ubezpieczenia ustalona
w dokumencie ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność UNIQA TU S.A. z tytułu zwiększonych kosztów wytwarzania ograniczona jest do wartości limitu ustalonego
na te koszty w umowie ubezpieczenia, lecz nie może przekroczyć
spadku zysku brutto, którego uniknięto dzięki poniesieniu tych
kosztów.
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4. Górną granicę odpowiedzialności UNIQA TU S.A. z tytułu zysku
utraconego w związku z uszkodzeniem (awarią) danej maszyny
lub urządzenia stanowi iloczyn sumy ubezpieczenia utraty zysku
oraz wskaźnika względnego znaczenia przyporządkowanego danej
maszynie w umowie ubezpieczenia. W przypadku nieokreślenia
wskaźnika względnego znaczenia w umowie ubezpieczenia przyjmuje się, że dla danej maszyny wynosi on 100%.

10. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną
zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może żądać
odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w
której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku
bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ze
skutkiem natychmiastowym.

Składka ubezpieczeniowa

11. W przypadku prowadzenia przez Ubezpieczonego działalności
polegającej na wynajmie nieruchomości zmiana któregokolwiek z
najemców lub zmiana przedmiotu prowadzonej działalności przez
któregokolwiek z najemców stanowi istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku w rozumieniu ust. 10.

§9
Składka ubezpieczeniowa jest ustalana przez UNIQA TU S.A. na podstawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a jej wysokość zależy od:
1) rodzaju i konstrukcji mienia przyjętego do ubezpieczenia mienia,
2) czasu trwania odpowiedzialności UNIQA TU S.A.,
3) wysokości sumy ubezpieczenia,
4) długości maksymalnego okresu odszkodowawczego,
5) zakresu ubezpieczenia,
6) rodzaju zastosowanych środków zabezpieczenia mienia,
7) wartości wskaźnika względnego znaczenia,
8) stopnia zagrożenia ubezpieczanego mienia wystąpieniem poszczególnych ryzyk objętych zakresem ubezpieczenia mienia,
9) częstotliwości opłacania składki,
10) wysokości franszyzy redukcyjnej,
11) dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia,
12) kontynuacji ubezpieczenia,
13) przedmiotu wykonywanej działalności i miejsca ubezpieczenia,
14) indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

12. Składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi, jeżeli:
1) UNIQA TU S.A. wypłaciło, przed datą rozwiązania umowy,
odszkodowanie lub odszkodowania w wysokości równej sumie
ubezpieczenia;
2) UNIQA TU S.A. jest zobowiązane do wypłaty, z tytułu wypadku
ubezpieczeniowego zaszłego przed datą rozwiązania umowy,
odszkodowania w wysokości równej sumie ubezpieczenia lub
wypłata odszkodowania spowoduje wyczerpanie (konsumpcję)
sumy ubezpieczenia;
3) UNIQA TU S.A. jest zobowiązane do wypłaty, z tytułu wypadku
ubezpieczeniowego zaszłego przed datą rozwiązania umowy,
odszkodowania w wysokości odpowiadającej pełnej wartości
przedmiotu ubezpieczenia.
Zawarcie umowy ubezpieczenia

§ 10

§ 11

1. Wysokość składki, termin oraz sposób jej zapłaty są określone
w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na pisemny wniosek Ubezpieczającego. Wniosek stanowi integralną część umowy ubezpieczenia.

2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka powinna być zapłacona
jednorazowo, przy zawarciu umowy ubezpieczenia.
3. Składka za okres roczny, na wniosek Ubezpieczającego, może być
rozłożona na raty, których wysokość i termin płatności określone
są w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia.
4. Składkę lub poszczególne raty składki należy wpłacać przelewem
na wskazany przez UNIQA TU S.A. rachunek bankowy, przekazem
pocztowym lub gotówką w kasie UNIQA TU S.A.
5. W przypadku dokonania płatności składki przekazem pocztowym
lub przelewem bankowym za datę opłacenia składki lub jej raty
uznaje się datę stempla pocztowego lub bankowego uwidocznioną
na dokumencie przekazu pocztowego lub przelewu bankowego,
pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się
wystarczająca ilość dostępnych środków pozwalająca na realizację
przelewu.
6. W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki powoduje ustanie odpowiedzialności UNIQA
TU S.A., o ile po upływie terminu Ubezpieczyciel wezwał Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności, a rata składki w wyznaczonym terminie nie została
zapłacona.
7.

Jeżeli UNIQA TU S.A. ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata
nie została zapłacona w terminie, UNIQA TU S.A. może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki
za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka.

8. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem
okresu, na jaki umowa została zawarta, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej wg zasady pro rata temporis.
9. W przypadku powstania szkody przed opłaceniem składki ubezpieczeniowej, o ile umowa ubezpieczenia nie została zawarta na cudzy
rachunek, UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo potrącenia wymagalnej składki z kwoty przyznanego odszkodowania.

4

2. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia powinien zawierać
co najmniej następujące informacje:
1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres Ubezpieczającego
i Ubezpieczonego;
2) NIP, REGON oraz PESEL lub KRS Ubezpieczonego i Ubezpieczającego;
3) miejsce ubezpieczenia (adresy lokalizacji z podaniem miejscowości, ulicy, numeru budynku i lokalu);
4) okres ubezpieczenia;
5) przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej, numery
PKD;
6) zakres ubezpieczenia;
7) maksymalny okres odszkodowawczy;
8) kalkulację sumy ubezpieczenia;
9) dane bilansowe oraz rachunek zysków i strat za okres ostatnich
2 lat obrotowych;
10) opis istniejących newralgicznych dla produkcji urządzeń lub
procesów, tzw. wąskich gardeł;
11) informacje dotyczące sezonowości prowadzonej działalności
lub osiąganych przychodów;
12) wskaźnik względnego znaczenia ustalony osobno dla każdej
z maszyn lub urządzeń - w przypadku wnioskowania o ubezpieczenie utraty zysku z tytułu uszkodzeń maszyn lub urządzeń;
13) oświadczenie o zgłoszonych szkodach i wypłaconych odszkodowaniach w okresie ostatnich 3 lat, z uwzględnieniem ich
liczby, rodzaju i rozmiaru każdej z nich; w przypadku gdy liczba
szkód przekracza 5 rocznie, za zgodą UNIQA TU S.A. można
odstąpić od podania rozmiaru i rodzaju każdej ze szkód wykazując ich łączną roczną wysokość oraz liczbę określając przy
tym rodzaj najczęściej występujących szkód w danym roku.
3. Wszelkie dane finansowe, które posłużyły Ubezpieczającemu
do wyliczenia sumy ubezpieczenia, powinny być załączone
do wniosku o ubezpieczenie oraz być poświadczone przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta Ubezpieczającego.
4. UNIQA TU S.A. może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia
od uzyskania dodatkowych informacji, o które zwróci się w formie
pisemnej do Ubezpieczającego.

5. Zawarcie umowy ubezpieczenia uzależnia się od wyników analizy
ryzyka ubezpieczeniowego i spełnienia przez Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego ewentualnych dodatkowych warunków przedstawionych przez UNIQA TU S.A. Ubezpieczającemu w formie pisemnej przed zawarciem umowy ubezpieczenia, np. dotyczących
dodatkowego zabezpieczenia mienia.
6. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza się polisą lub innym
dokumentem ubezpieczenia.
7.

UNIQA TU S.A. w umowie ubezpieczenia może ograniczyć swoją
odpowiedzialność poprzez wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonych zdarzeń lub przedmiotów ubezpieczenia.

8. UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zostały
podane do jego wiadomości. Jeżeli do powyższego naruszenia
doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek ubezpieczeniowy i jego następstwa są skutkiem okoliczności,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
§ 12
1. Ubezpieczający/ Ubezpieczony jest zobowiązany do:
1) podania do wiadomości UNIQA TU S.A. wszelkich znanych sobie okoliczności, o które UNIQA TU S.A. zapytywało
we wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy
w innych pismach;
2) zgłaszania w formie pisemnej do UNIQA TU S.A. w czasie trwania umowy ubezpieczenia wszelkich zmian w okolicznościach,
o których mowa w pkt. 1, niezwłocznie po otrzymaniu o nich
wiadomości.
2. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązki określone w ust. 1 pkt 1 ciążą również na przedstawicielu
i obejmują ponadto okoliczności jemu znane.
§ 13
UNIQA TU S.A. zastrzega sobie prawo wglądu do ksiąg i dokumentów
Ubezpieczonego, związanych z przedmiotem ubezpieczenia, jednocześnie zobowiązując się do zachowania tajemnicy w zakresie uzyskanych
informacji.
Czas trwania odpowiedzialności UNIQA TU S.A.
§ 14
1. Umowę ubezpieczenia zawrzeć można na okres jednego roku,
chyba że umówiono się inaczej.
2. Odpowiedzialność UNIQA TU S.A. rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki w wysokości
ustalonej w umowie, chyba że strony umówiły się inaczej.
3. UNIQA TU S.A. odpowiada za utratę zysku brutto w okresie odszkodowawczym, od dnia powstania szkody w mieniu albo od dnia
następnego po upływie franszyzy czasowej (o ile została ona wprowadzona do umowy), do dnia, w którym powstanie szkody przestało wywierać wpływ na wyniki finansowe działalności gospodarczej Ubezpieczonego, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia
maksymalnego okresu odszkodowawczego.
4. Okres ubezpieczenia umowy zawartej na podstawie niniejszych
OWU nie może w żadnym wypadku wykraczać poza okres ubezpieczenia umowy ubezpieczenia mienia.
5. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy ubezpieczenia mienia w każdym wypadku jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU w zakresie, jakiego
dotyczyła rozwiązana umowa ubezpieczenia mienia.
§ 15
1. Odpowiedzialność UNIQA TU S.A. ustaje, a umowa ubezpieczenia
rozwiązuje się:
1) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia;
2) z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta;
3) z upływem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia;

4) z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym;
5) z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia;
6) z upływem 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki, wysłanego
przez UNIQA TU S.A. po upływie terminu jej płatności, w przypadku o którym mowa w § 10 ust. 6;
7) z chwilą zaprzestania działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego, spowodowanego inną przyczyną niż objęta ochroną
ubezpieczeniową szkoda w mieniu;
8) z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ubezpieczenia
mienia - w zakresie, jakiego dotyczyła rozwiązana umowa ubezpieczenia mienia.
2. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć
miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 (siedmiu) dni, od dnia
zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres,
w którym UNIQA TU S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
§ 16
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia:
1) ze skutkiem natychmiastowym:
a) w przypadku określonym w § 10 ust. 10,
b) w przypadku zakończenia przez Ubezpieczonego działalności
związanej z zawartym ubezpieczeniem;
2) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia po powstaniu
szkody, niezależnie od tego czy UNIQA TU S.A. wypłaciło odszkodowanie czy też odmówiło jego wypłaty.
§ 17
1. UNIQA TU S.A. może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym:
1) w przypadku określonym w § 10 ust. 7 i 10;
2) z ważnych powodów jakimi w rozumieniu niniejszych OWU są:
a) podanie do wiadomości UNIQA TU S.A. danych niezgodnych z prawdą, wpływających na zwiększenie prawdopodobieństwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego,
b) spowodowana rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego
niesprawność, w chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego, tych zabezpieczeń mienia, które są wymagane
w umowie ubezpieczenia mienia,
c) brak podjęcia przez Ubezpieczonego działań mających
na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiaru, pomimo możliwości podjęcia takich działań.
2. Inne ważne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
UNIQA TU S.A. muszą być pod rygorem nieważności wymienione
w umowie ubezpieczenia.
3. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający
zobowiązany jest do zapłacenia składki za okres, w jakim UNIQA
TU S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania
§ 18
1. Wartość utraconego zysku brutto ustala się na podstawie ksiąg
rachunkowych z analogicznego okresu roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio szkodę w mieniu z uwzględnieniem sezonowości, trendów, szczególnych okoliczności i uwarunkowań, które
miały wpływ na przebieg działalności gospodarczej przed wystąpieniem szkody w mieniu oraz oddziałujące na działalność gospodarczą po jej wystąpieniu (np. umowy do których realizacji zobowiązał się Ubezpieczony), a także okoliczności, które wywierałyby
na działalność gospodarczą wpływ, gdyby ta szkoda nie powstała.
Celem modyfikacji opisanej w zdaniu poprzedzającym jest uzyskanie możliwie jak najdokładniejszego szacunku wyników, jakie Ubezpieczony uzyskałby w okresie i terminie odpowiadającym okresowi
odszkodowawczemu, gdyby nie wystąpiły zakłócenie lub przerwa
w działalności gospodarczej spowodowane szkodą w mieniu.
2. Ustalenie wysokości utraconego zysku brutto UNIQA TU S.A. przeprowadza przy współudziale Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego bądź jego przedstawicieli.
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3. Za zgodą Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub w razie braku
współdziałania ze strony Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego
UNIQA TU S.A. może samodzielnie dokonać ustalenia wysokości
szkody na podstawie własnych cenników i kalkulacji.
4. Wartość utraconego zysku brutto stanowi:
1) w odniesieniu do spadku wartości obrotu - iloczyn wskaźnika
zysku brutto i wielkości o jaką obrót uzyskany w okresie odszkodowawczym zmniejszył się wskutek szkody w mieniu w stosunku do obrotu standardowego;
2) w odniesieniu do zwiększonych kosztów wytwarzania - kwota
dodatkowych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 3 oraz § 19 ust. 4, poniesionych
w celu uniknięcia lub zminimalizowania spadku obrotu w okresie
odszkodowawczym.

dzeń, Ubezpieczony uzyska korzyści z tytułu odroczonej sprzedaży
lub zwiększonej produkcji lub inne korzyści będące konsekwencją
uprzedniego zakłócenia lub przerwy w prowadzonej działalności
gospodarczej, to zostaną one uwzględnione przy wyliczaniu wartości szkody oraz wysokości należnego odszkodowania.
10. Ustalona zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających
wysokość utraty zysku brutto zostanie pomniejszona o wszelkie
zaoszczędzone w okresie odszkodowawczym wydatki, których
Ubezpieczony nie musiał ponosić lub poniósł w ograniczonym
zakresie w związku z powstałą szkodą, a które w przypadku ich
poniesienia obciążyłyby zysk brutto.
11. Ustaloną wysokość odszkodowania pomniejsza się o franszyzę
redukcyjną.

§ 19

§ 20

1. UNIQA TU S.A. ustala należne odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości utraconego zysku brutto, określonego w § 18
ust. 4, jednak nie większej od sumy ubezpieczenia i kwoty limitów
stanowiących górną granicę odpowiedzialności UNIQA TU S.A.
wskazanych w § 8.

1. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest
ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, Ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich
odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma
ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

2. W granicach sumy ubezpieczenia UNIQA TU S.A. pokrywa uzasadnione wydatki należne biegłemu rewidentowi, który bada księgi
rachunkowe Ubezpieczonego, z tytułu opracowania szczegółowych informacji, danych, dowodów lub zaświadczeń wymaganych
w celu ustalenia wysokości szkody.
3. Jeżeli w okresie odszkodowawczym będzie możliwe kontynuowanie działalności przez Ubezpieczonego lub osoby działające na jego
rzecz (np. innego przedsiębiorcę działającego na zlecenie Ubezpieczonego) w innym miejscu niż miejsce ubezpieczenia, przychody
uzyskane lub należne z tytułu sprzedaży produktów i/lub towarów
i usług zostaną uwzględnione przy wyliczaniu obrotu uzyskanego
w okresie odszkodowawczym.
4. Jeżeli pewne koszty stałe związane z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością gospodarczą nie są objęte ochroną na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia (tj. zostaną pominięte przy
kalkulacji sumy ubezpieczenia, np. fundusz płac), wówczas odszkodowanie z tytułu zwiększonych kosztów wytwarzania zostanie ustalone w takiej proporcji do wysokości utraty zysku brutto, w jakiej
pozostaje zysk brutto do łącznej kwoty zysku brutto i nieubezpieczonych kosztów stałych.
5. Jeżeli iloczyn wskaźnika zysku brutto i obrotu rocznego (proporcjonalnie zwiększonego, gdy maksymalny okres odszkodowawczy
przekracza 12 miesięcy) okaże się wyższy niż 110% sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia, to odszkodowanie zostanie ustalone w takiej proporcji do wielkości utraty zysku
brutto, w jakiej suma ubezpieczenia pozostaje do kwoty uzyskanej
zgodnie z powyższym wyliczeniem (tzw. klauzula proporcjonalności).
6. Jeżeli faktyczny wskaźnik względnego znaczenia maszyny lub urządzenia, które uległo uszkodzeniu, obliczony dla takiej maszyny
lub urządzenia po upływie okresu odszkodowawczego okaże się
wyższy od 110% wskaźnika względnego znaczenia wskazanego
w dokumencie ubezpieczenia dla tej maszyny lub urządzenia,
to odszkodowanie zostanie ustalone w takiej proporcji do wielkości utraty zysku brutto, w jakiej zadeklarowany wskaźnik względnego znaczenia pozostaje do faktycznego wskaźnika względnego
znaczenia.
7.

Jeśli określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia utraty
zysku przewyższa wartość iloczynu wskaźnika zysku brutto i obrotu
rocznego (proporcjonalnie zwiększonego, gdy maksymalny okres
odszkodowawczy przekracza 12 miesięcy), to UNIQA TU S.A. odpowiada tylko do wysokości faktycznie powstałej utraty zysku brutto.

8. Przy obliczaniu wartości odszkodowania do okresu odszkodowawczego nie zalicza się wszelkich nie związanych ze szkodą i zaplanowanych wcześniej przestojów maszyn i urządzeń (remonty, przeglądy, modernizacje, itp.).
9. Jeżeli w czasie 6 miesięcy następujących bezpośrednio po ponownym uruchomieniu naprawionych lub wymienionych maszyn i urzą-
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2. Jeżeli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia, o których mowa
w ust. 1, uzgodniono, że suma wypłacona przez ubezpieczyciela
z tytułu ubezpieczenia może być wyższa od poniesionej szkody,
zapłaty świadczenia w części przenoszącej wysokość szkody Ubezpieczający może żądać tylko od tego ubezpieczyciela. W takim
przypadku dla określenia odpowiedzialności między ubezpieczycielami należy przyjąć, że w ubezpieczeniu, o którym mowa
w niniejszym paragrafie, suma ubezpieczenia równa jest wartości
ubezpieczonego zysku brutto.
Powołanie Rzeczoznawców
§ 21
1. Ubezpieczający, Ubezpieczony oraz UNIQA TU S.A. mają prawo
powołania rzeczoznawców w celu wyliczenia wysokości utraty
zysku brutto, z zastrzeżeniem, że:
1) każda strona ponosi koszty ekspertyzy sporządzonej przez rzeczoznawcę przez nią powołanego, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2;
2) jeżeli jedna ze stron nie zgadza się z wyliczeniem straty wykonanym przez drugą stronę, UNIQA TU S.A. i Ubezpieczający
lub Ubezpieczony wyznaczą wspólnie trzeciego rzeczoznawcę
(opiniującego), którego opinia będzie ostateczna i wiążąca dla
obu stron, z tym że koszty powołania rzeczoznawcy opiniującego obie strony poniosą w równych częściach.
2. Rzeczoznawca, o którym mowa w ust. 1, nie może pozostawać
w stosunku służbowym, kapitałowym lub innej zależności ze stronami umowy ubezpieczenia oraz Ubezpieczonym.
Wypłata odszkodowania
§ 22
1. UNIQA TU S.A. wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania
roszczenia, zawartej ugody albo prawomocnego orzeczenia sądu.
2. UNIQA TU S.A. wypłaci odszkodowanie po upływie okresu odszkodowawczego w ciągu trzydziestu dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
3. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 2 okoliczności
koniecznych dla ustalenia odpowiedzialności UNIQA TU S.A. albo
wysokości odszkodowania, w tym uzyskanie pełnej dokumentacji uzasadniającej wysokość roszczenia, okazało się niemożliwe,
odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym
przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże w terminie wskazanym w ust. 2 UNIQA
TU S.A. zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub części
oraz wypłaca bezsporną część odszkodowania.

4. UNIQA TU S.A. może dokonywać na rzecz Ubezpieczonego, nie
częściej jednak niż na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego, wypłat bezspornej części odszkodowania z tytułu utraty
zysku przed całkowitym upływem okresu odszkodowawczego.
Wypłacane kwoty częściowe nie będą mogły przewyższyć takiej
części szacunkowej kwoty odszkodowania, która odpowiada części
okresu odszkodowawczego, za jaki dokonano wypłaty. Wypłacone
kwoty zostaną zaliczone na poczet całości odszkodowania.
5. Odszkodowanie wypłaca się w złotych polskich z zastosowaniem
w razie potrzeby przeliczenia walut obcych wg kursu średniego
NBP z dnia ustalenia wysokości odszkodowania.
6. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej
wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, UNIQA TU S.A.
informuje o tym poszkodowanego w formie pisemnej, wskazując
na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniające całkowitą
lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania wraz z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
7.

UNIQA TU S.A. powiadamia Ubezpieczającego i Ubezpieczonego
w formie pisemnej o wysokości przyznanego odszkodowania.

Roszczenia regresowe
§ 23
1. Z dniem wypłaty odszkodowania roszczenie Ubezpieczającego
lub Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej
za szkodę przechodzi z mocy prawa na UNIQA TU S.A. do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli UNIQA TU S.A. pokryło
tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej
części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem Ubezpieczyciela.
2. Nie przechodzą na UNIQA TU S.A. roszczenia Ubezpieczającego
lub Ubezpieczonego przeciwko osobom z którymi Ubezpieczający
lub Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
3. UNIQA TU S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania w części
lub całości, jeżeli Ubezpieczony bez zgody UNIQA TU S.A. zrzeknie
się praw przysługujących mu w stosunku do osób odpowiedzialnych za szkodę. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia
zostanie ujawnione po wypłacie odszkodowania, UNIQA TU S.A.
może żądać zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.
Obowiązki Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego
§ 24
1. Ubezpieczający oraz Ubezpieczony zobowiązani są do udzielenia
przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz w trakcie trwania
ochrony ubezpieczeniowej informacji o posiadaniu ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka utraty zysku u innych ubezpieczycieli.
2. Ubezpieczony zobowiązany jest do:
1) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów mających na celu zapobieganie powstawaniu szkód, a w szczególności przepisów:
a) dotyczących prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej,
b) o ochronie osób i mienia,
c) o ochronie przeciwpożarowej i odgromowej,
d) prawa budowlanego,
e) o normalizacji i certyfikacji, budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi;
2) posiadania odpowiednich zezwoleń, koncesji lub licencji związanych z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem,
jeżeli przepisy prawa nakładają na Ubezpieczonego obowiązek
ich posiadania;
3) stosowania zastrzeżonych w umowie ubezpieczenia mienia
obowiązków i wymogów zabezpieczenia mienia; w razie niedopełnienia przez Ubezpieczonego któregokolwiek z warunków zabezpieczenia mienia wymienionych w umowie ubezpieczenia mienia UNIQA TU S.A. może odmówić odszkodowania
z ubezpieczenia utraty zysku w części lub w całości, jeżeli niedopełnienie tych warunków miało wpływ na powstanie szkody
lub jej rozmiar;

4) przestrzegania przepisów w sprawie określenia podstawowych
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych;
5) zapewnienia przedstawicielom UNIQA TU S.A. na jego żądanie dostępu do ubezpieczonego mienia w celu lustracji ryzyka
ubezpieczeniowego;
6) prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz
innymi przepisami prawa;
7) przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych
w zabezpieczonym miejscu w celu uniknięcia ich utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie;
8) poinformowania UNIQA TU S.A. na piśmie o zmianie przedmiotu wykonywanej działalności w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Działalności.
§ 25
1. Ubezpieczający obowiązany jest do usunięcia wszelkich zagrożeń
zniszczenia lub uszkodzenia mienia ubezpieczonego w ramach
umowy ubezpieczenia mienia, w tym takich, których usunięcia
żądało UNIQA TU S.A., wyznaczając Ubezpieczającemu termin
na ich usunięcie.
2. Jeżeli Ubezpieczający nie spełnił żądania UNIQA TU S.A. opisanego w ustępie poprzedzającym we wskazanym terminie, UNIQA
TU S.A. jest zwolnione z odpowiedzialności za szkody powstałe
po wyznaczonym terminie, chyba że niewykonanie obowiązku nie
miało wpływu na powstanie ani rozmiar szkody.
Obowiązki Ubezpieczonego w razie powstania szkody
§ 26
1. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Ubezpieczony jest
zobowiązany do:
1) użycia dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia mienia oraz zapobieżenia utracie zysku brutto
lub zmniejszenia jej rozmiarów;
2) niezwłocznego zawiadomienia UNIQA TU S.A. o szkodzie
w mieniu mogącej spowodować utratę zysku brutto bądź
konieczność poniesienia dodatkowych kosztów wytwarzania,
przy czym zgłoszenie to winno nastąpić nie później niż w ciągu
3 dni roboczych; bieg terminu zgłoszenia szkody rozpoczyna
się od daty wystąpienia szkody w mieniu lub daty powzięcia
informacji o powstaniu szkody w mieniu;
3) niezwłocznego powiadomienia policji w przypadku podejrzenia zaistnienia przestępstwa lub wykroczenia związanego
z zaistniałą szkodą;
4) podjęcia współpracy z UNIQA TU S.A. w zakresie likwidacji szkody w mieniu i udzielenia mu wszelkiej pomocy, w tym
podania informacji służących wyjaśnieniu okoliczności związanych z powstaniem utraty zysku brutto i ustaleniem jej rozmiarów oraz dostarczenia dowodów w tym zakresie oraz złożenia
dokumentów koniecznych do określenia wartości utraty zysku
brutto, w szczególności takich jak:
a) rachunek zysków i strat za bieżący rok obrotowy do dnia
szkody oraz cały miniony rok obrotowy,
b) prognozowany rachunek zysków i strat gdyby nie doszło
do wystąpienia szkody w mieniu,
c) rachunek faktycznych zysków i strat za okres trwania skutków szkody w mieniu,
d) inne dokumenty potrzebne i uzasadnione w danej sytuacji,
a nadto do stosowania się do zaleceń UNIQA TU S.A. oraz przekazania mu niezbędnych pełnomocnictw;
5) zabezpieczenia możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę, między
innymi poprzez złożenie dokumentów lub informacji niezbędnych do skutecznego ich dochodzenia;
6) niedokonywania zmian w miejscu szkody uniemożliwiających
ustalenie rozmiaru szkody w mieniu bądź utraty zysku brutto
do czasu dokonania oględzin przez przedstawiciela UNIQA
TU S.A., chyba że zmiana jest konieczna w celu zapobieżenia powstawaniu dalszych szkód lub zabezpieczenia mienia;
UNIQA TU S.A. nie może powoływać się na to postanowienie,
jeżeli nie rozpoczęło czynności likwidacyjnych w ciągu 3 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o powstaniu szkody;
7) złożenia w uzgodnionym z przedstawicielem UNIQA TU S.A.
terminie rachunku poniesionych strat oraz dokumentów uzasadniających roszczenie;
7

8) umożliwienia UNIQA TU S.A. dokonania niezbędnych czynności w celu ustalenia okoliczności powstania szkody w mieniu,
zasadności i wysokości roszczenia dotyczącego utraty zysku
brutto, udostępnienia ksiąg rachunkowych, bilansów, rachunków, faktur oraz innej ewidencji prowadzonej działalności
oraz udzielenia wszelkiej pomocy i wyjaśnień w celu ustalenia
sprawcy szkody w mieniu.
2. Jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1
pkt 1 UNIQA TU S.A. jest wolne od odpowiedzialności za szkody
powstałe z tego powodu.
3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w ust.1 pkt 2 UNIQA TU S.A. może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie obowiązku przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło UNIQA TU S.A.
ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
§ 27
W razie niedopełnienia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego któregokolwiek z obowiązków wymienionych w § 26 ust. 1 poza wymienionymi w § 26 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 5 UNIQA TU S.A. może odmówić
wypłaty odszkodowania w części lub w całości, jeżeli miało to wpływ
na ustalenie rozmiaru szkody lub wysokości odszkodowania albo
na ustalenie okoliczności powstania utraty zysku brutto.
Zawiadomienia i oświadczenia
§ 28
Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia mające związek z umową
ubezpieczenia powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem
przyjęcia lub przesłane listem poleconym pod rygorem nieważności.
Skargi i zażalenia
§ 29
1. Ubezpieczającemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia
przysługuje prawo do zgłaszania do UNIQA TU S.A. skarg i zażaleń
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na zaniedbania lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez
osoby lub jednostki działające w imieniu i na rzecz UNIQA TU S.A.
2. UNIQA TU S.A. jest zobowiązana rozpatrzyć skargę lub zażalenie
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od
daty ich wpływu do UNIQA TU S.A., informując skarżącego o sposobie załatwienia sprawy, z podaniem uzasadnienia faktycznego
i prawnego.
§ 30
1. W porozumieniu z Ubezpieczającym w umowie ubezpieczenia
mogą być stosowane klauzule umowne, tj. warunki dodatkowe
lub odmienne od przyjętych w niniejszych OWU. W sprawach nieuregulowanych w klauzulach umownych stosuje się odpowiednie
zapisy niniejszych OWU.
2. Różnicę pomiędzy treścią umowy ubezpieczenia a niniejszymi
OWU UNIQA TU S.A. przedstawi Ubezpieczającemu w formie
pisemnej przed zawarciem umowy. Wszelkie odstępstwa od niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia muszą być wymienione
pod rygorem nieważności w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia i podpisane przez strony umowy ubezpieczenia w celu
potwierdzenia ich przyjęcia.
3. Prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU jest prawo polskie.
4. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia
można wytoczyć albo według właściwości ogólnej, albo przed sąd
właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami
ubezpieczenia zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności
ubezpieczeniowej.
6. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone
Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 224/2013 z dnia 4 grudnia
2013 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych
od dnia 1 lutego 2014 r.

