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Dokument ten zawiera podstawowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Pełne informacje przekazywane przed zawarciem umowy
i informacje dotyczące umowy podawane są w innych dokumentach, w tym w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) utraty zysku spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to ubezpieczenie utraty zysku (dział II załącznika do Ustawy z dnia 11 września 2015 r., o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
grupa 16).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia jest:

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe
lub zwiększone m.in. wskutek:

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.
UNIQA odpowiada za utratę zysku brutto w okresie odszkodowawczym, od dnia powstania szkody w mieniu, 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 określonego w umowie.
Warunkiem koniecznym do zawarcia ubezpieczenia utraty
zysku jest uprzednie lub równoczesne zawarcie z UNIQA
umowy ubezpieczenia mienia, to jest:
ubezpieczenia mienia klienta korporacyjnego lub
ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń,
przy czym okres ubezpieczenia utraty zysku nie może
w żadnym wypadku wykraczać poza okres ubezpieczenia
umowy ubezpieczenia mienia.
Ubezpieczenie utraty zysku zawarte jest w takim samym
zakresie, w jakim została zawarta umowa ubezpieczenia
mienia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w OWU.
Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony lub modyfikowany poprzez zastosowanie odpowiednich klauzul określonych w umowie.

zdarzeń, które nie były skutkiem szkody w mieniu,
szkody w mieniu, za którą UNIQA nie ponosi odpowiedzialności na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia mienia,
szkody w mieniu objętej ochroną na podstawie postanowień dodatkowych lub odmiennych od ogólnych
warunków ubezpieczenia mienia,
szkody w mieniu, która wystąpiły w innym czasie niż
okres ubezpieczenia utraty zysku lub poza miejscem
ubezpieczenia,
zależnej od ubezpieczonego zwłoki w podjęciu działalności gospodarczej po wystąpieniu szkody w mieniu.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
UNIQA nie ponosi odpowiedzialności m.in. za:
wszelkiego rodzaju kary (w tym kary umowne), grzywny
i odszkodowania, do których zapłaty zobowiązany jest
ubezpieczony,
zyski i koszty, które nie są związane z prowadzoną przez
ubezpieczonego działalnością gospodarczą,
koszty roszczeń odszkodowawczych osób trzecich,
w tym związane z nimi koszty sądowe i zastępstwa procesowego,
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,
szkody powyżej wartości sum ubezpieczenia lub limitów
odpowiedzialności określonych w umowie lub OWU.
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Ochronę ogranicza też wskazana w umowie lub OWU wartość, o którą UNIQA pomniejsza odszkodowanie (franszyza
redukcyjna).

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Wszystkie lokalizacje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których zawarta została umowa ubezpieczenia mienia i w których
ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Obowiązkiem ubezpieczonego jest m.in.:
podanie do wiadomości UNIQA wszelkich okoliczności, o które UNIQA zapytywała we wniosku ubezpieczeniowym albo przed
zawarciem umowy w innych pismach oraz zgłaszanie wszelkich zmian w tych okolicznościach, niezwłocznie po otrzymaniu
o nich wiadomości,
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przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa mających na celu zapobieganie powstawaniu szkód,
stosowanie zastrzeżonych w umowie ubezpieczenia mienia obowiązków i wymogów zabezpieczenia mienia oraz przechowywanie dokumentów księgowych i podatkowych w zabezpieczonym miejscu w celu uniknięcia ich utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie,
w razie wystąpienia szkody ubezpieczony jest zobowiązany m.in. do:
•

użycia dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia mienia oraz zapobieżenia utracie zysku brutto lub
zmniejszenia jej rozmiarów,

•

niezwłocznego powiadomienia policji w przypadku podejrzenia zaistnienia przestępstwa lub wykroczenia związanego
z zaistniałą szkodą,

•

zawiadomienia UNIQA o szkodzie w mieniu mogącej spowodować utratę zysku brutto bądź konieczność poniesienia dodatkowych kosztów wytwarzania - niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty wystąpienia szkody w mieniu
lub daty powzięcia informacji o jej powstaniu,

•

umożliwienia UNIQA dokonania niezbędnych czynności w celu ustalenia okoliczności powstania szkody w mieniu, zasadności i wysokości roszczenia dotyczącego utraty zysku brutto,

•

zabezpieczenia możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia,
lub w ratach, zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub pierwszej raty składki w wysokości ustalonej w umowie,
chyba że w polisie wskazano inaczej.  
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się m.in.: z upływem okresu ubezpieczenia, z dniem odstąpienia ubezpieczającego
od umowy ubezpieczenia, z upływem okresu wypowiedzenia, z dniem doręczenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, z dniem wyczerpania się sumy ubezpieczenia, z chwilą zaprzestania działalności gospodarczej przez ubezpieczonego - spowodowanego inną przyczyną niż objęta ochroną ubezpieczeniową
szkoda w mieniu, dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy ubezpieczenia mienia - w zakresie, jakiego dotyczyła rozwiązana
umowa ubezpieczenia mienia.
Ponadto rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy ubezpieczenia mienia w każdym wypadku jest równoznaczne z rozwiązaniem
umowy ubezpieczenia utraty zysku (w zakresie jakiego dotyczyła rozwiązana umowa ubezpieczenia mienia), a tym samym ustaniem ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia utraty zysku.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy:
ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni,
gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w OWU lub z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia po powstaniu szkody.
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