SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
UTRATY ZYSKU WSKUTEK AWARII MASZYN
Przyj te Uchwa Zarz du Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpiecze Ogólnych
Spó ka Akcyjna z dnia 8 grudnia 2003 roku z uwzgl dnieniem zmian wprowadzonych Uchwa
Zarz du CUP TUO SA z dnia 9 sierpnia 2007 roku
§1. Postanowienia wst pne
1.

2.

3.

Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia utraty zysku wskutek awarii maszyn (zwane
dalej szczególnymi warunkami) stanowi podstaw do zawierania umów ubezpieczenia
utraty zysku wskutek awarii maszyn pomi dzy Aviv Towarzystwem Ubezpiecze Ogólnych
SA (zwanym dalej Aviva) a osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami
organizacyjnymi nieposiadaj cymi osobowo ci prawnej (zwanymi dalej Ubezpieczaj cym).
Warunkiem koniecznym zawarcia umowy ubezpieczenia utraty zysku jest uprzednie lub
równoczesne zawarcie przez Ubezpieczaj cego z Aviv umowy ubezpieczenia maszyn i
urz dze od awarii na podstawie obowi zuj cych w tym zakresie w Avivie ogólnych
warunków ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia mo e zosta zawarta równie na cudzy rachunek (Ubezpieczonego) .
W takim przypadku postanowienia niniejszych ogólnych warunków dotycz ce
Ubezpieczaj cego maj równie zastosowanie odpowiednio do Ubezpieczonego.
§2. Definicje

1.

Ilekro w niniejszych szczególnych warunkach, wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, a
tak e w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia oraz w innych
pismach i o wiadczeniach sk adanych w zwi zku z zawarciem lub wykonywaniem tej
umowy u ywa si wymienionych poni ej terminów, nale y przez nie rozumie :
1) Zysk brutto
Kwota stanowi ca ró nic pomi dzy warto ci obrotu a nieubezpieczonymi kosztami
wytwarzania, powi kszona o ró nic pomi dzy warto ci stanu zapasów (przez które
rozumie si wyroby gotowe oraz produkcj w toku) na koniec a warto ci stanu
zapasów na pocz tek roku obrachunkowego.
Warto stanu zapasów uzyskuje si na podstawie zapisów ksi gowych prowadzonych
przez Ubezpieczaj cego, po jej wycenie zgodnie z ustaw o rachunkowo ci.
Zysk brutto obejmuje swoim zakresem wszystkie rodzaje kosztów sta ych, które
ponoszone s przez Ubezpieczaj cego, w tym równie fundusz p ac brutto oraz koszty
Zarz du.
2) Fundusz p ac brutto
Ca kowite koszty wynagrodzenia wszystkich pracowników przedsi biorstwa
Ubezpieczaj cego (obejmuj ce tak e gwarantowane premie, koszty ubezpiecze
spo ecznych oraz wszelkie pozosta e obowi zkowe wydatki i odpisy zwi zane z
systemem wynagrodze ), jednak e z wy czeniem kosztów Zarz du.
3) Zwi kszone koszty dzia alno ci
Kwota niezb dnych i uzasadnionych wydatków poniesionych w trakcie okresu
odszkodowawczego w celu utrzymania warto ci obrotu. Kwota ta obejmuje jedynie
koszty dodatkowe, których Ubezpieczaj cy nie ponosi w trakcie prowadzenia
dzia alno ci gospodarczej przed dat powstania szkody i jednocze nie stanowi
nadwy
ponad kwot obliczon poprzez pomno enie wska nika zysku brutto przez
warto spadku obrotu, jakiego unikni to dzi ki poniesieniu takich kosztów.
4) Nieubezpieczone koszty wytwarzania
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5)

6)

7)
8)

9)
10)
11)

12)

13)

Koszty zmienne rozumiane jako koszty, które ulegaj redukcji w wyniku zmniejszenia
poziomu aktywno ci gospodarczej przedsi biorstwa i zmniejszenia warto ci obrotu.
Koszty sta e
Koszty niezb dne do kontynuowania dzia alno ci gospodarczej, których wysoko nie
ulega redukcji w wyniku zmniejszenia aktywno ci gospodarczej przedsi biorstwa i
zmniejszenia warto ci obrotu.
Obrót
Suma przychodów uzyskanych lub nale nych Ubezpieczaj cemu z tytu u sprzedanych
lub dostarczonych produktów lub towarów oraz wiadczonych us ug w ramach
prowadzonej przez niego dzia alno ci gospodarczej w miejscu ubezpieczenia. Nie
obejmuje przychodów z operacji gie dowych lub innych inwestycji o charakterze
pieni nym lub kapita owym.
Obrót roczny
Obrót uzyskany przez Ubezpieczaj cego w ci gu dwunastu miesi cy bezpo rednio
poprzedzaj cych dat powstania szkody.
Obrót standardowy
Obrót uzyskany przez Ubezpieczaj cego w identycznym okresie czasu i terminie
odpowiadaj cym okresowi odszkodowawczemu, w ci gu dwunastu miesi cy
bezpo rednio poprzedzaj cych dat powstania szkody. Obrót standardowy powinien
zosta odpowiednio skorygowany, je li okres odszkodowawczy przekracza dwana cie
miesi cy.
Obrót standardowy mo e by odpowiednio zmodyfikowany w przypadkach, je li
sezonowo , zachodz ce zmiany trendu rynkowego lub inna specyfika prowadzonej
dzia alno ci gospodarczej wp yn y na wyniki takiej dzia alno ci. Intencj modyfikacji
warto ci obrotu standardowego pozostaje jedynie uzyskanie mo liwie jak
najdok adniejszego szacunku wyników, jakie Ubezpieczaj cy uzyska by w okresie czasu
i terminie odpowiadaj cym okresowi odszkodowawczemu, gdyby prowadzi dzia alno
w normalnych warunkach.
Wska nik zysku brutto
Udzia procentowy zysku brutto w warto ci obrotu osi gni tego w roku
obrachunkowym bezpo rednio poprzedzaj cym dat powstania szkody.
Wska nik funduszu p ac brutto
Udzia procentowy funduszu p ac brutto w warto ci obrotu osi gni tego w roku
obrachunkowym bezpo rednio poprzedzaj cym dat powstania szkody.
Wska nik wzgl dnego znaczenia
Ustalony w procentach wska nik, który okre la znaczenie, jakie dla prowadzonej przez
Ubezpieczaj cego dzia alno ci gospodarczej ma szkoda powsta a w ubezpieczonej
maszynie lub urz dzeniu. Wska nik ten rozumiany jest jako szacowany procentowy
spadek warto ci obrotu w razie szkody w danej maszynie lub urz dzeniu skutkuj cej jej
ca kowitym wy czeniem z eksploatacji, niezale nie od zastosowanych rodków
zapobiegawczych maj cych na celu zminimalizowanie straty.
Okres odszkodowawczy
Okres, który rozpoczyna si w dniu powstania szkody w maszynach lub urz dzeniach i
trwa tak d ugo, jak szkoda ta wywiera b dzie ujemne skutki na wyniki prowadzonej
dzia alno ci gospodarczej Ubezpieczaj cego, nie d ej jednak ni maksymalny okres
odszkodowawczy.
Maksymalny okres odszkodowawczy
Ustalony przez Ubezpieczaj cego maksymalny okres, rozpoczynaj cy si w dniu
powstania szkody, w którym Aviva mo e ponosi odpowiedzialno za ujemne skutki,
jakie szkoda ta wywiera b dzie na wyniki prowadzonej przez Ubezpieczaj cego
dzia alno ci gospodarczej.
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14) Okres wyczekiwania
Okres rozpoczynaj cy si w dniu powstania szkody w maszynach i urz dzeniach, po
którego up ywie rozpoczyna si odpowiedzialno Avivy za ujemne skutki, jakie szkoda
ta wywiera b dzie na prowadzon przez Ubezpieczaj cego dzia alno gospodarcz .
ugo okresu wyczekiwania ustalona jest w dniach roboczych, za które uwa a si dni
robocze dla danego Ubezpieczaj cego.
15) Strata
Uszczerbek maj tkowy polegaj cy na nieosi gni ciu szacowanego zysku brutto lub te
konieczno ci ponoszenia zwi kszonych kosztów dzia alno ci, powsta y na skutek
szkody w maszynach lub urz dzeniach.
16) Umowa ubezpieczenia maj tkowego
Zawarta przez Ubezpieczaj cego, zgodnie z wymogiem okre lonym w § 1 ust. 2,
umowa ubezpieczenia maszyn i urz dze od awarii.
Do niniejszych szczególnych warunków zastosowanie maj równie wszystkie definicje
terminów nieuj te odmiennie w niniejszych szczególnych warunkach, a zawarte w
ogólnych warunkach ubezpieczenia maszyn i urz dze od awarii.

§ 3. Przedmiot ubezpieczenia
1.

2.
3.
4.

Na podstawie niniejszych szczególnych warunków ochron ubezpieczeniow obj ty jest
szacowany zysk brutto, który Ubezpieczaj cy osi gn by z tytu u wytwarzania i sprzeda y
produktów lub towarów lub wiadczenia us ug, gdyby prowadzona przez niego dzia alno
gospodarcza w miejscu ubezpieczenia nie zosta a przerwana lub zak ócona na skutek
szkody w maszynach lub urz dzeniach wskazanych w dokumencie potwierdzaj cym
zawarcie umowy ubezpieczenia.
Z szacowanego zysku brutto mo e zosta wy czony którykolwiek z rodzajów kosztów
sta ych, z zastrze eniem, e jest to wyra nie wskazane w dokumencie potwierdzaj cym
zawarcie umowy ubezpieczenia.
Ochron ubezpieczeniow mo e zosta obj ty równie dodatkowy limit odpowiedzialno ci
dla zwi kszonych kosztów dzia alno ci.
Przedmiot ubezpieczenia obj ty ochron ubezpieczeniow pozostaje wyszczególniony w
dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia.
§ 4. Miejsce ubezpieczenia

1.
2.

Ubezpieczeniem mog zosta obj te wszystkie lokalizacje, dla których zawarta zosta a
umowa ubezpieczenia maj tkowego i w których Ubezpieczaj cy prowadzi swoj dzia alno
gospodarcz .
Zarówno lokalizacje, jak i rodzaj prowadzonej przez Ubezpieczaj cego dzia alno ci
gospodarczej obj te umow ubezpieczenia s wskazane w dokumencie potwierdzaj cym jej
zawarcie. W razie braku wskazania w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy
ubezpieczenia rodzaju prowadzonej przez Ubezpieczaj cego dzia alno ci gospodarczej,
przyjmuje si , e ubezpieczona jest dzia alno Ubezpieczaj cego ujawniona we w ciwym
rejestrze, wed ug stanu na dzie zawarcia umowy ubezpieczenia.
§ 5. Zakres ubezpieczenia

1.

Ochron ubezpieczeniow obj te jest nieosi gni cie szacowanego zysku brutto lub
konieczno ponoszenia zwi kszonych kosztów dzia alno ci powsta e wskutek zaistnienia w
miejscu i okresie ubezpieczenia przerwy lub zak ócenia dzia alno ci gospodarczej
prowadzonej przez Ubezpieczaj cego.
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2.

Z zastrze eniem wszelkich postanowie
oraz wy cze
zawartych w niniejszych
szczególnych warunkach, warunkami bezwzgl dnymi i koniecznymi powstania
odpowiedzialno ci Avivy z tytu u ubezpieczenia utraty zysku pozostaj nast puj ce
okoliczno ci, które musz by spe nione jednocze nie:
1) przerwa lub zak ócenie prowadzonej przez Ubezpieczaj cego dzia alno ci gospodarczej
powsta o na skutek szkody w maszynach lub urz dzeniach wymienionych w
dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia w rezultacie zaistnienia,
w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, zdarzenia losowego,
2) Ubezpieczaj cy posiada w dniu powstania szkody w maszynach lub urz dzeniach
wa
umow ubezpieczenia maj tkowego, obejmuj
swoim zakresem powsta
szkod , o której mowa w pkt. 1), niezale nie od wysoko ci wskazanej w niej franszyzy
redukcyjnej,
3) Ubezpieczaj cy podejmuje bez nieuzasadnionej zw oki wszelkie mo liwe czynno ci w
celu przywrócenia przerwanej lub zak óconej dzia alno ci gospodarczej obj tej umow
ubezpieczenia.
§ 6. Suma ubezpieczenia

1. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczaj cego na podstawie dokumentacji
finansowej.
2. Suma ubezpieczenia wskazana w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy
ubezpieczenia stanowi górn granic odpowiedzialno ci Avivy w odniesieniu do przedmiotu
ubezpieczenia, dla którego zosta a ustalona, z zastrze eniem postanowie ust. 5.
3. Suma ubezpieczenia dla:
1) szacowanego zysku brutto ustalana jest jako kwota wyliczona na podstawie zysku
brutto osi gni tego w trakcie ostatniego roku przed zawarciem umowy ubezpieczenia
z uwzgl dnieniem d ugo ci maksymalnego okresu odszkodowawczego oraz
skorygowana w przypadkach, je li sezonowo , zachodz ce zmiany trendu rynkowego
lub inna specyfika prowadzonej przez Ubezpieczaj cego dzia alno ci gospodarczej
mog mie wp yw w maksymalnym okresie odszkodowawczym na wyniki takiej
dzia alno ci, przy za eniu, e intencj modyfikacji pozostaje jedynie uzyskanie
mo liwie jak najdok adniejszego szacunku wyników, jakie Ubezpieczaj cy uzyska by w
ci gu maksymalnego okresu odszkodowawczego, gdyby prowadzi dzia alno
w
normalnych warunkach,
2) zwi kszonych kosztów dzia alno ci powinna by ustalana na podstawie szacowanej
przez Ubezpieczaj cego w maksymalnym okresie odszkodowawczym kwoty
niezb dnych i uzasadnionych dodatkowych kosztów maj cych na celu utrzymanie
obrotu, przekraczaj cych koszty ponoszone w trakcie prowadzenia dzia alno ci
gospodarczej przed dat powstania szkody, przy jednoczesnym uwzgl dnieniu faktu,
e jest to kwota stanowi ca nadwy
ponad kwot nale
zgodnie z
postanowieniami § 17 ust. 2 pkt. 2) i ust. 4 pkt. 2); ustalona suma ubezpieczenia dla
zwi kszonych kosztów dzia alno ci jest limitem odpowiedzialno ci na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
4. Z sumy ubezpieczenia szacowanego zysku brutto mo e zosta wy czona kwota funduszu
ac brutto. W takim przypadku ustalana jest dla niej odr bna suma ubezpieczenia,
wyliczona na podstawie planowanych przez Ubezpieczaj cego ca kowitych kosztów
wynagrodzenia w maksymalnym okresie odszkodowawczym, z jednoczesnym zachowaniem
podzia u na:
1) 100 proc. funduszu p ac brutto w pierwszych tygodniach maksymalnego okresu
odszkodowawczego (liczba tygodni okre lona w polisie),
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2)

5.

procentow cz
funduszu p ac brutto (wskazan w dokumencie potwierdzaj cym
zawarcie umowy ubezpieczenia) w trakcie pozosta ych tygodni maksymalnego okresu
odszkodowawczego.
W dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia istnieje mo liwo
przyj cia procentowego limitu na dopuszczalny wzrost sumy ubezpieczenia szacowanego
zysku brutto w maksymalnym okresie odszkodowawczym, jednak e nie wi kszego ni 20
proc. W takim przypadku górn granic odpowiedzialno ci Avivy w odniesieniu do
szacowanego zysku brutto b dzie suma ubezpieczenia zysku brutto powi kszona o
dopuszczalny wzrost.
§ 7. Wska nik wzgl dnego znaczenia

Wska nik wzgl dnego znaczenia ustalany jest przez Ubezpieczaj cego dla ka dej z maszyn i
urz dze osobno i wskazany jest w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy
ubezpieczenia.
§ 8. Maksymalny okres odszkodowawczy
Maksymalny okres odszkodowawczy ustalany jest przez Ubezpieczaj cego i wskazany w
dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia.
§ 9. Wy czenia
1.

2.

Aviva nie ponosi odpowiedzialno ci za przerw lub zak ócenie prowadzonej przez
Ubezpieczaj cego dzia alno ci gospodarczej b
wynikiem szkody w maszynach lub
urz dzeniach, je li do takiej szkody dosz o wskutek zaistnienia zdarzenia losowego, za które
Aviva wolna jest od odpowiedzialno ci zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia
maszyn i urz dze
od awarii, niezale nie od ewentualnych rozszerze
umowy
ubezpieczenia maj tkowego w porównaniu do ww. ogólnych warunków ubezpieczenia.
Niniejsze wy czenie nie dotyczy sytuacji, w których Aviva wolna jest od odpowiedzialno ci
za szkod w maszynach lub urz dzeniach w wyniku zastosowania franszyzy redukcyjnej
okre lonej w umowie ubezpieczenia maj tkowego.
Odpowiedzialno Avivy na podstawie niniejszych szczególnych warunków jest równie
wy czona, gdy:
1) szkoda w maszynach lub urz dzeniach powsta a w innym czasie ni okres
ubezpieczenia utraty zysku,
2) szkoda w maszynach lub urz dzeniach powsta a poza miejscem ubezpieczenia
wskazanym w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia,
3) szkoda w maszynach i urz dzeniach jest wynikiem aktów wandalizmu,
4) szkoda powsta a w maszynach lub urz dzeniach niewymienionych w dokumencie
potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia, nawet je eli jest nast pstwem
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty maszyn lub urz dze wymienionych w dokumencie
potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia,
5) strata powsta a w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty surowców, produkcji w
toku lub wyrobów gotowych, nawet je eli uszkodzenie, zniszczenie lub utrata
surowców, produkcji w toku lub wyrobów gotowych jest nast pstwem szkody w
maszynach lub urz dzeniach wymienionych w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie
umowy ubezpieczenia,
6) przerwa lub zak ócenie dzia alno ci gospodarczej Ubezpieczaj cego powsta y na skutek
ytkowania uszkodzonych maszyn lub urz dze ,
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7)

3.

przerwa lub zak ócenie dzia alno ci gospodarczej Ubezpieczaj cego jest nie d sza ni
liczba dni wskazanych w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia
jako okres wyczekiwania,
8) strata zosta a powi kszona w trakcie trwania okresu odszkodowawczego na skutek:
a) rozwi zania (w tym w wyniku up ywu terminu, na jaki zosta a zawarta)
jakiejkolwiek umowy (np. sprzeda y, dostawy, najmu, leasingu, licencyjnej), które
nast pi o po dniu, w którym uszkodzone, zniszczone lub utracone maszyny lub
urz dzenia zosta y naprawione b
odtworzone i uruchomione, a dzia alno
gospodarcza Ubezpieczaj cego mog aby zosta przywrócona do poziomu, który,
gdyby nie brak wspomnianej umowy, zosta by osi gni ty przez niego w danym
okresie po zaistnieniu szkody; wy czenie niniejsze dotyczy rozwi zania
jakiejkolwiek umowy, które nie jest konsekwencj przerwy lub zak ócenia
dzia alno ci Ubezpieczaj cego,
b) przeprowadzenia przegl dów lub modernizacji, które wyd
y czas trwania
przerwy lub zak ócenia w dzia alno ci Ubezpieczaj cego,
c)
decyzji w ciwych w adz lub organów, która uniemo liwia lub opó nia
odbudow zniszczonych lub uszkodzonych maszyn lub urz dze lub dalsze
prowadzenie dzia alno ci gospodarczej przez Ubezpieczaj cego,
d) braku rodków finansowych u Ubezpieczaj cego niezb dnych do tymczasowej
odbudowy lub zast pienia zniszczonych lub uszkodzonych maszyn lub urz dze
albo te odtworzenia zniszczonych maszyn lub urz dze w normalnym trybie, w
tym wskutek niedoubezpieczenia w umowie ubezpieczenia maj tkowego,
e) innowacji i ulepsze wprowadzonych w trakcie odbudowy zniszczonych lub
uszkodzonych maszyn lub urz dze ,
f) nieuzasadnionej zw oki ze strony Ubezpieczaj cego w podj ciu dzia alno ci
gospodarczej.
Dodatkowo odpowiedzialno Avivy na podstawie niniejszych szczególnych warunków, nie
obejmuje strat:
1)
cych wynikiem:
a) niemo no ci ci gni cia nale no ci,
b) deprecjacji nieuszkodzonych zapasów,
c) ró nicy w warto ci zapasów powsta ej w okresie pomi dzy wydarzeniem si
szkody a dniem odtworzenia tych zapasów,
d) kar pieni nych, grzywien lub odszkodowa , do których zap aty Ubezpieczaj cy
dzie zobowi zany w wyniku niewykonania lub nienale ytego wykonania
zobowi za wskutek zaistnia ej szkody w maszynach lub urz dzeniach.
2) powsta ych w wyniku operacji gie dowych lub innych inwestycji kapita owych
niezwi zanych z dzia alno ci operacyjn Ubezpieczaj cego.
§ 10. Zawarcie umowy ubezpieczenia

1.
2.

Zawarcie umowy ubezpieczenia nast puje na podstawie pisemnego wniosku
Ubezpieczaj cego lub jego przedstawiciela skierowanego do Avivy.
Wniosek powinien zawiera co najmniej:
1) imi i nazwisko/ firm , siedzib i adres Ubezpieczaj cego i Ubezpieczonego, je eli jest
on inn osob ni Ubezpieczaj cy,
2) miejsce, przedmiot, zakres i okres ubezpieczenia, maksymalny okres odszkodowawczy,
3) wykaz maszyn i urz dze , których uszkodzenie, zniszczenie lub utrata b dzie
powodowa o strat obj
ochron ubezpieczeniow , wraz z podaniem wska nika
wzgl dnego znaczenia dla ka dej z wymienionych w wykazie maszyn i urz dze ,
4) kalkulacj sumy ubezpieczenia,
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5)

3.

4.
5.

6.

7.

informacje o zaistnia ych w okresie ostatnich 5 lat szkodach w maszynach i
urz dzeniach oraz wynikaj cych z nich przerwach lub zak óceniach w dzia alno ci, bez
wzgl du na to, czy maszyny lub urz dzenia lub utrata zysku by y obj te ochron
ubezpieczeniow i czy za szkod lub strat zosta o wyp acone odszkodowanie, z
podaniem przyczyny powstania szkody, jej wysoko ci, d ugo ci trwania przerwy lub
zak ócenia w produkcji oraz kwoty otrzymanego odszkodowania.
Wszelkie dane finansowe, które pos
y Ubezpieczaj cemu do wyliczenia sumy
ubezpieczenia okre lonej jako szacowany zysk brutto w maksymalnym okresie
odszkodowawczym, powinny by po wiadczone przez g ównego ksi gowego lub bieg ego
rewidenta Ubezpieczaj cego.
Aviva zastrzega sobie prawo
dania od Ubezpieczaj cego lub jego przedstawiciela
dodatkowych informacji, je eli uzna, e dotychczas otrzymane nie s wystarczaj ce do
prawid owej oceny ryzyka.
Ubezpieczaj cy lub jego przedstawiciel zobowi zany jest wed ug swojej najlepszej wiedzy
udzieli informacji wymienionych w formularzu wniosku lub co najmniej wymienionych w
ust. 2 oraz odpowiedzie na wszystkie pytania zawarte w jakichkolwiek pismach Avivy, a
tak e poda wszystkie znane sobie okoliczno ci istotne dla oceny ryzyka i zakresu
odpowiedzialno ci. Je eli pomimo braku podania informacji lub nieudzielenia odpowiedzi w
odniesieniu do którejkolwiek z poruszonych przez Aviv kwestii zawarta zosta a umowa
ubezpieczenia, pomini te okoliczno ci uwa a si za nieistotne.
Je eli okoliczno ci, na podstawie których Aviva zawar a umow ubezpieczenia, uleg y
zmianie w trakcie okresu ubezpieczenia, Ubezpieczaj cy lub jego przedstawiciel jest
zobowi zany zawiadomi Aviv o takich zmianach niezw ocznie po powzi ciu o nich
wiadomo ci.
Aviva nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki okoliczno ci, które z naruszeniem ust pów
poprzedzaj cych nie zosta y podane do jego wiadomo ci. Je eli do powy szego naruszenia
dosz o z winy umy lnej, w razie w tpliwo ci przyjmuje si , e zdarzenie losowe
przewidziane umow ubezpieczenia i jego nast pstwa s skutkiem okoliczno ci, o których
mowa w zdaniu poprzedzaj cym.
§ 11. Sk adka ubezpieczeniowa

1.

2.

3.

Wysoko sk adki nale nej z tytu u udzielonej przez Aviv ochrony ubezpieczeniowej
obliczana jest jako iloczyn:
1) przyj tej w umowie ubezpieczenia stawki ustalanej w szczególno ci w oparciu o
nast puj ce kryteria: rodzaj prowadzonej przez Ubezpieczaj cego dzia alno ci
gospodarczej, rodzaj posiadanych przez Ubezpieczaj cego maszyn i urz dze ,
lokalizacja miejsca ubezpieczenia, d ugo maksymalnego okresu odszkodowawczego,
dotychczasowa szkodowo oraz
2) zadeklarowanej przez Ubezpieczaj cego sumy ubezpieczenia.
Wysoko sk adki z tytu u udzielonej przez Aviv ochrony ubezpieczeniowej, jak równie
termin jej p atno ci wskazane s w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy
ubezpieczenia. W razie braku okre lenia terminu p atno ci, sk adka lub jej rata nale na
Avivie powinna zosta w pe ni op acona w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
ubezpieczenia.
Na wniosek Ubezpieczaj cego sk adka mo e zosta roz ona na raty. W razie roz enia
atno ci sk adki na raty, z chwil uznania przez Aviv roszczenia niezap acone raty sk adki
staj si natychmiast wymagalne. Je eli Ubezpieczaj cy nie op aci pozosta ych rat sk adki,
Aviva pomniejszy o t sum nale ne odszkodowanie.
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4.
5.

1.

2.

3.

Je eli p atno sk adki lub jej raty dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za
termin zap aty uwa a si dzie z enia polecenia zap aty, pod warunkiem e na rachunku
Ubezpieczaj cego znajdowa a si ilo
rodków pozwalaj ca na realizacj przelewu.
W razie ujawnienia okoliczno ci, która poci ga za sob
istotn
zmian
prawdopodobie stwa zaistnienia zdarzenia losowego, ka da ze stron umowy ubezpieczenia
mo e da odpowiedniej zmiany wysoko ci sk adki, poczynaj c od chwili, w której zasz a
ta okoliczno . W razie zg oszenia takiego dania druga strona mo e w terminie 14 dni
wypowiedzie umow ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
§ 12. Rozliczenie sk adki
Je eli w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia ustalony zosta limit
na dopuszczalny wzrost sumy ubezpieczenia szacowanego zysku brutto w maksymalnym
okresie odszkodowawczym, sk adka zap acona z tytu u udzielenia ochrony
ubezpieczeniowej dla ryzyka utraty zysku stanowi sk adk depozytow i podlega rozliczeniu.
Ubezpieczaj cy jest zobowi zany najpó niej w terminie 3 miesi cy od dnia zako czenia
okresu ubezpieczenia przedstawi w postaci sprawozdania finansowego potwierdzonego
przez g ównego ksi gowego lub bieg ego rewidenta ostateczn warto
faktycznie
osi gni tego w okresie ubezpieczenia zysku brutto (odpowiednio zwi kszonego, gdy
maksymalny okres odszkodowawczy przekracza dwana cie miesi cy). Je li w trakcie okresu
ubezpieczenia wydarzy a si szkoda, której rezultatem by o roszczenie z tytu u utraty zysku
brutto, warto zysku brutto zawarta w powy szym sprawozdaniu finansowym zostanie, w
celu ostatecznego rozliczenia sk adki, zwi kszona przez Ubezpieczaj cego o kwot , o jak
zysk brutto zmniejszy si w konsekwencji tej szkody.
Je li deklaracja faktycznego zysku brutto osi gni tego w okresie ubezpieczenia
podlegaj cego rozliczeniu, zgodnie z postanowieniami ust. 1:
1)
dzie wi ksza od sumy ubezpieczenia zysku brutto zadeklarowanej przez
Ubezpieczaj cego na pocz tku okresu ubezpieczenia, Ubezpieczaj cy b dzie
zobowi zany op aci dodatkow sk adk naliczon w oparciu o przyj
w umowie
ubezpieczenia stawk , proporcjonalnie do wzrostu sumy ubezpieczenia,
2)
dzie mniejsza od sumy ubezpieczenia zysku brutto zadeklarowanej przez
Ubezpieczaj cego na pocz tku okresu ubezpieczenia, Aviva dokona proporcjonalnego
zwrotu nadp aconej sk adki.
§13. Czas trwania umowy ubezpieczenia

1.

2.
3.

4.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres ubezpieczenia wskazany w dokumencie
potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia. Je eli nie umówiono si inaczej,
odpowiedzialno Avivy rozpoczyna si pierwszego dnia okresu ubezpieczenia i ko czy si z
up ywem ostatniego dnia tego okresu.
Okres ubezpieczenia w ramach umowy ubezpieczenia utraty zysku nie mo e wykracza
poza okres ubezpieczenia umowy ubezpieczenia maj tkowego.
Je eli Aviva ponosi a odpowiedzialno z tytu u zawartej umowy ubezpieczenia jeszcze
przed zap aceniem sk adki lub jej raty, a sk adka lub jej rata nie zosta y op acone w
ustalonym terminie, Aviva ma prawo wypowiedzie umow ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym, zawiadamiaj c o tym Ubezpieczaj cego i jednocze nie zachowuj c
prawo dania zap aty sk adki za okres, przez który faktycznie ponosi o odpowiedzialno .
W razie braku wypowiedzenia umowy, rozwi zuje si ona z ko cem okresu, na który
przypada a niezap acona sk adka, a Aviva zachowuje prawo do dania zap aty sk adki za
okres, przez który faktycznie ponosi o odpowiedzialno .
Je eli umowa ubezpieczenia zosta a zawarta na okres d szy ni 6 miesi cy Ubezpieczaj cy
mo e odst pi od umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni, a w przypadku, gdy
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5.

6.
7.

8.

Ubezpieczaj cy jest przedsi biorc w okresie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrze eniem, e
odst pienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczaj cego z obowi zku op acenia sk adki za
okres udzielonej przez Aviv ochrony ubezpieczeniowej.
Rozwi zanie lub wyga ni cie umowy ubezpieczenia maj tkowego w ka dym wypadku jest
równoznaczne z rozwi zaniem umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych
szczególnych warunków. W ka dym przypadku umowa ubezpieczenia zawarta na
podstawie niniejszych szczególnych warunków rozwi e si nie pó niej ni w dniu
rozwi zania lub wyga ni cia umowy ubezpieczenia maj tkowego.
Umowa ubezpieczenia mo e zosta
wypowiedziana przez Aviv
ze skutkiem
natychmiastowym, je eli zg aszaj c roszczenie z jej tytu u Ubezpieczaj cy wiadomie
wprowadzi Aviv w b d lub zatai istotne informacje.
W przypadku op acania sk adki w ratach, je eli którakolwiek z kolejnych rat sk adki nie
zostanie op acona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczaj cego wezwania
do zap aty wys anego przez Aviv po up ywie wskazanego na polisie terminu p atno ci raty
sk adki odpowiedzialno Avivy ustaje i uznaje si , e umowa ubezpieczenia zosta a zawarta
na okres do dnia, w którym up ywa wymienione 7 dni.
W razie odst pienia od umowy ubezpieczenia, jej wypowiedzenia lub rozwi zania albo
wyga ni cia z innych przyczyn, Aviva dokona zwrotu sk adki proporcjonalnie do
niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.
§ 14. Obowi zki Ubezpieczaj cego

1.

2.

3.

Ubezpieczaj cy zobowi zany jest do:
1) utrzymywania we w asnym zakresie i na w asny koszt zajmowanych i
wykorzystywanych pomieszcze , budynków, budowli, maszyn, urz dze i wyposa enia
oraz ich zabezpiecze w dobrym stanie technicznym, a tak e podejmowania
stosownych dzia
zapobiegawczych oraz wszelkich uzasadnionych rodków
ostro no ci w celu zminimalizowania ryzyka wyst pienia lub powi kszenia si szkody,
2) przestrzegania powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa i norm, w szczególno ci
w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony przeciwpo arowej, budowy i eksploatacji
urz dze technicznych oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi urz dzeniami,
3) stosowania si do wszelkich norm, zalece i wymogów organów administracji
pa stwowej i samorz dowej dotycz cych bezpiecze stwa prowadzonej dzia alno ci,
4) niezw ocznego powiadomienia Avivy o wszelkich zmianach okoliczno ci mog cych
mie wp yw na ocen dokonan przez Aviv przyj tego do ubezpieczenia ryzyka i na
zwi kszenie prawdopodobie stwa wyst pienia szkody,
5) wykonywania wszelkich zalece
i zobowi za
wskazanych w dokumencie
potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia, a tak e powsta ych w zwi zku z
wykonywaniem umowy ubezpieczenia.
Aviva zastrzega sobie prawo do inspekcji miejsca i przedmiotu ubezpieczenia w celu oceny
ryzyka powstania szkód oraz sformu owania ewentualnych rekomendacji i zalece
dotycz cych kontroli tego ryzyka. Koszty takiej inspekcji pokrywa w ca ci Aviva, o ile nie
umówiono si inaczej.
W razie stwierdzenia zaistnienia zdarzenia losowego mog cego poci gn za sob utrat
szacowanego zysku brutto lub konieczno ponoszenia zwi kszonych kosztów dzia alno ci,
które mog oby stanowi podstaw do zg oszenia roszczenia z tytu u umowy ubezpieczenia
zawartej na podstawie niniejszych szczególnych warunków:
1) Ubezpieczaj cy jest zobowi zany:
a)
dost pnych mu rodków w celu zmniejszenia lub unikni cia straty,
b) niezw ocznie, lecz nie pó niej ni w terminie 7 dni roboczych zawiadomi Aviv ,
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c)

4.
5.

niezw ocznie zawiadomi policj , je eli istnieje podejrzenie, e szkoda nast pi a w
rezultacie wiadomego dzia ania, którego celem by o jej wyrz dzenie, lub te w
razie istnienia innych znamion przest pstwa,
d) udzieli Avivie lub powo anym przez Aviv niezale nym ekspertom wszelkich
wyja nie i udost pni wszelkie dokumenty (w tym ksi gi rachunkowe,
pokwitowania, faktury, rachunki, bilanse), które mog okaza si niezb dne do
ustalenia okoliczno ci powstania straty, odpowiedzialno ci Avivy oraz okre lenia
wysoko ci odszkodowania, przy czym Ubezpieczaj cy obowi zany jest
jednocze nie sporz dzi , na podstawie posiadanych materia ów i na w asny koszt,
obliczenie poniesionych strat oraz przygotowa i przes Avivie roszczenie.
2) przedstawiciele Avivy s upowa nieni:
a) do wej cia na teren miejsca ubezpieczenia oraz inspekcji obiektów, w których
wydarzy a si szkoda,
b) do udzielenia Ubezpieczaj cemu zalece i wskazówek dotycz cych post powania
zmierzaj cego do zminimalizowania rozmiaru straty.
Je eli Ubezpieczaj cy lub osoba, za któr ponosi odpowiedzialno , z winy umy lnej lub
ra cego niedbalstwa nie dope ni obowi zku okre lonego w ust. 3 pkt. 1) litera a),
odszkodowanie nie nale y si .
W razie naruszenia przez Ubezpieczaj cego lub osob , za któr ponosi odpowiedzialno ,
obowi zku wymienionego w ust. 3 pkt. 1) litera b), Aviva mo e odpowiednio zmniejszy
odszkodowanie, je eli naruszenie przyczyni o si do zwi kszenia szkody lub uniemo liwi o
Avivie ustalenie okoliczno ci i skutków zdarzenia losowego.
§ 15. Obowi zek prowadzenia ksi g

1.

2.

Ubezpieczaj cy jest zobowi zany prowadzi ksi gi rachunkowe oraz przechowywa i
chroni dokumentacj finansow zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, a w szczególno ci
zgodnie z Ustaw z 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. nr 121, poz. 591 z pó n.
zm.) oraz w taki sposób, aby nie mog y one ulec zniszczeniu w wyniku zdarzenia obj tego
ochron ubezpieczeniow .
Ubezpieczaj cy jest zobowi zany, na wniosek Avivy, umo liwi jego przedstawicielom
wgl d do dokumentów finansowych przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz w
ka dym momencie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
§16. Tryb dochodzenia roszcze

1.
2.

3.

W razie zaistnienia zdarzenia losowego, które spowodowa o utrat zysku brutto lub
konieczno ponoszenia zwi kszonych kosztów dzia alno ci, Ubezpieczaj cy niezw ocznie,
lecz nie pó niej ni w terminie 7 dni roboczych, zawiadomi o tym fakcie Aviv .
Na podstawie zawiadomienia Aviva przygotuje i przeka e Ubezpieczaj cemu wykaz
dokumentów i informacji niezb dnych do ustalenia zakresu odpowiedzialno ci oraz
wysoko ci straty i odszkodowania. Na podstawie powy szego wykazu oraz zgodnie z
postanowieniami niniejszych szczególnych warunków, Ubezpieczaj cy obowi zany jest
sporz dzi obliczenie poniesionych strat oraz przygotowa i przes
roszczenie. Aviva
zastrzega sobie prawo
dania dokumentacji uzupe niaj cej, je eli na podstawie
otrzymanych informacji nie b dzie mo liwa jednoznaczna ocena zaistnia ej sytuacji.
W razie konieczno ci wizyty przedstawiciela Avivy w miejscu powstania zdarzenia (w celu
dokonania ogl dzin i sformu owania zalece i wskazówek), Ubezpieczaj cy zostanie
niezw ocznie poinformowany o takim fakcie.
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4.
5.
6.

Na podstawie przed onych dokumentów oraz zebranych informacji Aviva przeka e
Ubezpieczaj cemu stanowisko dotycz ce swojej odpowiedzialno ci, a w razie uznania
roszczenia równie wysoko ci straty oraz wysoko ci przyznanego odszkodowania.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie zwalniaj Ubezpieczaj cego z obowi zku podj cia
dzia
okre lonych w § 14 ust. 3.
Od decyzji odmownej Ubezpieczaj cemu przys uguje mo liwo odwo ania si do s du
powszechnego wskazanego w § 26.
§ 17. Ustalenie wysoko ci straty

1.

2.

3.

4.

Odpowiedzialno Avivy za utrat szacowanego zysku brutto, koszty poniesione w ramach
funduszu p ac brutto (je eli zosta osobno wskazany w dokumencie potwierdzaj cym
zawarcie umowy ubezpieczenia) oraz zwi kszone koszty dzia alno ci ograniczona jest
jedynie do okresu odszkodowawczego.
Odpowiedzialno Avivy z tytu u ubezpieczenia szacowanego zysku brutto w okresie
odszkodowawczym na podstawie niniejszych szczególnych warunków ograniczona zostaje
do warto ci utraconego zysku brutto, wynikaj cej ze spadku warto ci obrotu oraz ze
wzrostu kosztów dzia alno ci. Ca kowit wysoko straty stanowi b dzie:
1) w odniesieniu do spadku warto ci obrotu - kwota uzyskana z pomno enia wska nika
zysku brutto przez wielko , o jak obrót uzyskany w okresie odszkodowawczym
zmniejszy si na skutek zaistnia ej szkody w stosunku do obrotu standardowego, z
zastrze eniem, e poziom wska nika zysku brutto oraz warto obrotu w okresie
odszkodowawczym b
reprezentowa maksymalnie przybli one wyniki, które, gdyby
nie wyst pi a szkoda w maszynach lub urz dzeniach, zosta yby osi gni te przez
Ubezpieczaj cego w danym okresie po jej zaistnieniu, po uprzednim uwzgl dnieniu
trendów, specjalnych okoliczno ci i uwarunkowa rynkowych, które mia yby wp yw na
rozwój i przebieg dzia alno ci gospodarczej Ubezpieczaj cego przed lub po powstaniu
szkody,
2) w odniesieniu do wzrostu kosztów dzia alno ci - kwota dodatkowych, niezb dnych i
uzasadnionych wydatków (z zastrze eniem postanowie ust. 3) poniesionych w celu
unikni cia lub te zmniejszenia spadku warto ci obrotu, który mia by miejsce w trakcie
okresu odszkodowawczego w razie zaniechania tych wydatków, z zastrze eniem, e
ca kowita kwota wydatków dodatkowych nie przekroczy kwoty wyliczonej poprzez
pomno enie wska nika zysku brutto przez warto spadku obrotu, jakiego unikni to
dzi ki poniesieniu takich kosztów.
W przypadku nieobj cia ubezpieczeniem któregokolwiek z rodzajów kosztów sta ych i
odj ciu warto ci tej pozycji przy kalkulacji sumy ubezpieczenia szacowanego zysku brutto w
maksymalnym okresie odszkodowawczym, warto nale nego odszkodowania z tytu u
wzrostu kosztów dzia alno ci zostanie uwzgl dniona jedynie w takiej proporcji, w jakiej
pozostaje warto
sumy ubezpieczenia szacowanego zysku brutto do warto ci sumy
ubezpieczenia szacowanego zysku brutto oraz nieubezpieczonych kosztów sta ych.
Odpowiedzialno
Avivy z tytu u ubezpieczenia funduszu p ac brutto na podstawie
niniejszych szczególnych warunków ograniczona zostaje do warto ci wyp aconych
wynagrodze w okresie odszkodowawczym. Ca kowit wysoko straty stanowi b dzie:
1) w odniesieniu do spadku warto ci obrotu
a) w pierwszych tygodniach maksymalnego okresu odszkodowawczego okre lonych
w polisie (ubezpieczenie 100 proc. funduszu) - kwota uzyskana z pomno enia
wska nika funduszu p ac brutto przez wielko , o jak obrót uzyskany w okresie
odszkodowawczym zmniejszy si na skutek zaistnia ej szkody w stosunku do
obrotu standardowego, z zastrze eniem, e poziom wska nika funduszu p ac
brutto oraz warto obrotu w okresie odszkodowawczym b
reprezentowa
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5.

6.

7.

maksymalnie przybli one wyniki, które, gdyby nie szkoda w maszynach lub
urz dzeniach, zosta yby osi gni te przez Ubezpieczaj cego w danym okresie po jej
zaistnieniu, po uprzednim uwzgl dnieniu trendów, specjalnych okoliczno ci i
uwarunkowa rynkowych, które mia yby wp yw na rozwój i przebieg dzia alno ci
gospodarczej Ubezpieczaj cego przed lub po powstaniu szkody, przy czym
powy sza kwota zostanie pomniejszona o wszelkie zaoszcz dzone w trakcie
okresu odszkodowawczego wynagrodzenia wynikaj ce ze zwolnie
lub
ograniczenia etatów w zwi zku z powsta szkod ,
b) w pozosta ych tygodniach maksymalnego okresu odszkodowawczego
(ubezpieczenie procentowej cz ci funduszu) - kwota uzyskana z pomno enia
wska nika funduszu p ac brutto przez wielko , o jak obrót uzyskany w okresie
odszkodowawczym zmniejszy si na skutek zaistnia ej szkody w stosunku do
obrotu standardowego, z zastrze eniem, e kwota ta nie przewy szy kwoty
uzyskanej z pomno enia wska nika p ac brutto (skorygowanego o procent
odpowiadaj cy cz ci ubezpieczonego funduszu okre lonej dla tej cz ci okresu
odszkodowawczego) przez wielko
zmniejszenia obrotu w okresie
odszkodowawczym i nast pnie powi kszonej o warto
zaoszcz dzonych
wynagrodze zgodnie z warunkami lit. a) powy ej.
2) w odniesieniu do wzrostu kosztów dzia alno ci - taka kwota dodatkowych,
niezb dnych i uzasadnionych wydatków, która przewy sza kwot p atn przez Aviv ,
zdefiniowan i wyliczon na podstawie postanowie ust. 2 pkt. 2), przy czym kwota ta
nie mo e by wi ksza od kwoty, która by aby p atna przez Aviv na podstawie
postanowie ust. 4 pkt. 1) litera a) oraz litera b), gdyby dodatkowe wydatki nie zosta y
poniesione.
Odpowiedzialno Avivy z tytu u ubezpieczenia limitu odpowiedzialno ci dla zwi kszonych
kosztów dzia alno ci na podstawie niniejszych szczególnych warunków, ograniczona zostaje
do warto ci wzrostu kosztów dzia alno ci. Ca kowit wysoko straty stanowi b dzie
kwota dodatkowych, niezb dnych i uzasadnionych wydatków poniesionych w trakcie
okresu odszkodowawczego w celu utrzymania warto ci obrotu, z zastrze eniem, e:
1) odpowiedzialno Avivy ograniczona jest do tej cz ci wzrostu kosztów dzia alno ci,
która przewy sza czn kwot p atn przez Aviv na podstawie postanowie ust. 2
pkt. 2) oraz ust. 4 pkt. 2),
2) odpowiedzialno Avivy nie przekroczy w okresie pierwszych trzech miesi cy okresu
odszkodowawczego 25 proc. limitu dla zwi kszonych kosztów dzia alno ci wskazanego
w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia.
Ustalona zgodnie z postanowieniami ust pów poprzedzaj cych wysoko ci straty zostanie
pomniejszona o wszelkie zaoszcz dzone w trakcie okresu odszkodowawczego wydatki,
których Ubezpieczaj cy nie musia ponosi lub poniós w ograniczonym zakresie w zwi zku
z powsta szkod , a które, w razie ich poniesienia, obci
yby zysk brutto.
Je eli Ubezpieczaj cy podejmuje decyzj o nieodtwarzaniu utraconych maszyn lub urz dze
i zaniechaniu podj cia przerwanej lub zak óconej dzia alno ci gospodarczej, Aviva wolna jest
od jakiejkolwiek odpowiedzialno ci na podstawie niniejszych szczególnych warunków.
§ 18. Kontynuacja dzia alno ci w nowej lokalizacji

Je eli w trakcie okresu odszkodowawczego Ubezpieczaj cy b dzie kontynuowa dzia alno
gospodarcz w innym miejscu ni miejsce ubezpieczenia (nawet je eli b dzie to dzia alno
prowadzona przez innego przedsi biorc na zlecenie Ubezpieczajacego), przychody uzyskane i
nale ne z tytu u wytwarzania i sprzeda y produktów lub towarów lub te wiadczenia us ug
zostan uwzgl dnione przy wyliczaniu obrotu uzyskanego w okresie odszkodowawczym.
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§ 19. Prawo do powo ania ekspertów
Ubezpieczaj cy oraz Aviva maj prawo powo ania w asnych ekspertów w celu wyliczenia
wysoko ci straty, z zastrze eniem, e:
1) ka da strona ponosi koszty ekspertyzy sporz dzonej przez eksperta przez ni powo anego,
2) je eli jedna ze stron nie zgadza si z wyliczeniem straty wykonanym przez drug stron ,
Aviva i Ubezpieczaj cy wyznacz wspólnie neutralnego eksperta, którego opinia b dzie
ostateczna i wi ca dla obu stron, z tym e koszty powo ania wspólnego eksperta obie
strony ponios w równych cz ciach.
§ 20. Ustalenie wysoko ci odszkodowania
1.

2.

3.

4.

5.

Wysoko
odszkodowania ustala si w kwocie odpowiadaj cej wysoko ci straty, z
uwzgl dnieniem nast puj cych zasad:
1) do ustalonej wysoko ci straty dolicza si , w granicach sumy ubezpieczenia, poniesione
przez Ubezpieczaj cego uzasadnione wydatki stanowi ce kwoty nale ne bieg emu
rewidentowi, który bada ksi gi rachunkowe Ubezpieczaj cego, z tytu u:
a) opracowania przez niego szczegó owych informacji, danych, dowodów lub
za wiadcze wymaganych przez Aviv , na podstawie §14 ust. 3 pkt. 1) litera d)
niniejszych szczególnych warunków, w celu ustalenia wysoko ci straty (nie dotyczy
kosztów obliczenia poniesionych strat oraz przygotowania roszczenia),
b) wydania formalnego o wiadczenia, e informacje oraz dane przedstawione w celu
ustalenia wysoko ci straty zosta y opracowane na podstawie ksi g rachunkowych
lub innych dokumentów ksi gowych Ubezpieczaj cego.
Je eli suma ubezpieczenia okre lona w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy
ubezpieczenia jako szacowany zysk brutto w maksymalnym okresie odszkodowawczym
oka e si ni sza od sumy powsta ej w wyniku pomno enia wska nika zysku brutto przez
obrót roczny (proporcjonalnie zwi kszony, gdy maksymalny okres odszkodowawczy
przekracza dwana cie miesi cy), kwota odszkodowania wyliczona zgodnie z
postanowieniami niniejszych szczególnych warunków zostanie zmniejszona w takiej
proporcji, w jakiej pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do sumy uzyskanej
zgodnie z powy szym wyliczeniem.
Je eli suma ubezpieczenia okre lona w polisie jako fundusz p ac brutto w maksymalnym
okresie odszkodowawczym oka e si ni sza od sumy powsta ej w wyniku pomno enia
wska nika funduszu p ac brutto przez obrót roczny (proporcjonalnie zwi kszony w razie,
gdy maksymalny okres odszkodowawczy przekracza dwana cie miesi cy), kwota
odszkodowania wyliczona zgodnie z postanowieniami niniejszych szczególnych warunków
zostanie zmniejszona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje zadeklarowana suma
ubezpieczenia do sumy uzyskanej zgodnie z powy szym wyliczeniem.
Je eli wska nik wzgl dnego znaczenia wskazany w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie
umowy ubezpieczenia dla którejkolwiek z maszyn lub urz dze okaza si ni szy od
faktycznego wska nika wzgl dnego znaczenia obliczonego dla takiej maszyny lub
urz dzenia po up ywie okresu odszkodowawczego, kwota odszkodowania wyliczona
zgodnie z postanowieniami niniejszych szczególnych warunków zostanie zmniejszona w
takiej proporcji, w jakiej pozostaje zadeklarowany wska nik wzgl dnego znaczenia
pozostaje do faktycznego wska nika wzgl dnego znaczenia.
Zasada opisana w ust. 2 i 3 nie b dzie mia a zastosowania:
1) je eli w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia okre lony
zostanie procentowy limit na dopuszczalny wzrost sumy ubezpieczenia szacowanego
zysku brutto w maksymalnym okresie odszkodowawczym, chyba e wzrost ten
przekracza dopuszczalny poziom,
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6.

7.

8.

2) dla ubezpieczenia zwi kszonych koszów dzia alno ci.
Od ostatecznej warto ci wyliczonego odszkodowania ustalonej zgodnie z postanowieniami
ust. 1 – 5 potr ca si franszyzy redukcyjne w wysoko ci wskazanej w dokumencie
potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia. Je eli w dokumencie potwierdzaj cym
zawarcie umowy ubezpieczenia wskazany jest okres wyczekiwania, kwot wyliczonego
odszkodowania pomniejsza si o kwot obliczon przez pomno enie redniej dziennej
warto ci utraty zysku brutto lub zwi kszonych kosztów dzia alno ci w okresie
odszkodowawczym przez wskazan liczb dni.
Je eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego
samego ryzyka u dwóch lub wi cej ubezpieczycieli na sumy, które cznie przewy szaj jego
warto ubezpieczeniow , Ubezpieczaj cy nie mo e da odszkodowania przenosz cego
wysoko szkody. Aviva odpowiada wobec innych ubezpieczycieli do wysoko ci szkody w
takim stosunku w jakim przyj ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do cznych
sum wynikaj cych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.
Je eli w umowie ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczaj cego z innym ubezpieczycielem,
uzgodniono, e suma wyp acana przez tego ubezpieczyciela z tytu u ubezpieczenia mo e
by wy sza od poniesionej szkody, Ubezpieczaj cy nie mo e da wobec Avivy zap aty
odszkodowania w cz ci przenosz cej wysoko szkody. W takim przypadku dla okre lenia
odpowiedzialno ci mi dzy ubezpieczycielami przyjmuje si , e w ubezpieczeniu o którym
mowa w zdaniu poprzedzaj cym, suma ubezpieczenia równa jest warto ci przedmiotu
ubezpieczenia.
§ 21. Biegli rewidenci

Szczegó owe dane i informacje, których Aviva mo e wymaga na podstawie § 14. ust. 3 pkt. 1)
litera d) niniejszych szczególnych warunków, mog by opracowane i przedstawione przez
bieg ego rewidenta na podstawie ksi g rachunkowych i innych dokumentów ksi gowych
Ubezpieczaj cego.
§ 22. Wyp ata odszkodowania
1.

2.

3.

Aviva wyp aci odszkodowanie po up ywie okresu odszkodowawczego w ci gu trzydziestu
dni od dnia otrzymania pe nej dokumentacji uzasadniaj cej roszczenie. Gdyby wyja nienie
okoliczno ci koniecznych do ustalenia odpowiedzialno ci Avivy lub wysoko ci nale nego
odszkodowania okaza o si
niemo liwe w powy szym terminie, Aviva wyp aci
odszkodowanie najpó niej w ci gu czternastu dni od dnia, w którym przy zachowaniu
nale ytej staranno ci wyja nienie tych okoliczno ci by o mo liwe, z zastrze eniem, e je li na
podstawie przed onych przez Ubezpieczaj cego dokumentów mo liwe b dzie okre lenie
bezspornej cz ci odszkodowania, zostanie ona wyp acona w terminie trzydziestu dni od
dnia otrzymania pe nej dokumentacji uzasadniaj cej roszczenie.
Aviva mo e dokona na rzecz Ubezpieczaj cego, nie cz ciej jednak ni na koniec ka dego
kolejnego miesi ca, wyp at bezspornej cz ci odszkodowania z tytu u utraty zysku przed
ca kowitym up ywem okresu odszkodowawczego. Wyp acane kwoty cz ciowe nie b
mog y przewy szy takiej cz ci szacunkowej kwoty odszkodowania, która odpowiada
cz ci okresu odszkodowawczego, za jaki dokonano wyp aty. Wyp acone kwoty zostan
zaliczone na poczet ca ci odszkodowania.
Wyp ata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie
ubezpieczenia o kwot wyp aconego odszkodowania.
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§ 23. P atnicy podatków po rednich
Je eli Ubezpieczaj cy jest p atnikiem podatku od towarów i us ug VAT oraz podatku
akcyzowego, to wszelkie dane liczbowe, o których mowa w niniejszych szczególnych
warunkach, nie b
uwzgl dnia y tego podatku.
§ 24. Zabezpieczenie prawa do regresu
1.

2.
3.

4.

Z dniem zap aty odszkodowania roszczenia przys uguj ce Ubezpieczaj cemu przeciwko
osobie trzeciej odpowiedzialnej za strat przechodz z mocy prawa na Aviv do wysoko ci
zap aconego odszkodowania. Je eli Aviva pokry a tylko cz
straty, Ubezpieczaj cemu
przys uguje co do pozosta ej cz ci pierwsze stwo zaspokojenia przed roszczeniem Avivy.
Nie przechodz na Aviv roszczenia Ubezpieczaj cego przeciwko osobom, z którymi
Ubezpieczaj cy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba, e sprawca
wyrz dzi szkod umy lnie.
Ubezpieczaj cy zobowi zany jest udzieli Avivie, zarówno przed, jak i po wyp acie
odszkodowania, wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszcze regresowych wobec osób
trzecich odpowiedzialnych za strat , w tym dostarczy odpowiednie dokumenty i udzieli
niezb dnych Avivie informacji.
Je eli Ubezpieczaj cy bez zgody Avivy zrzek si w ca ci lub cz ci roszczenia przeciwko
osobie odpowiedzialnej za strat lub te w nienale yty sposób wykonuje obowi zki
okre lone w ust. 3, Aviva mo e odmówi wyp aty odszkodowania lub je odpowiednio
zmniejszy .
§ 25. Postanowienia dodatkowe

1.

2.
3.

W porozumieniu z Ubezpieczaj cym do umowy ubezpieczenia mog zosta wprowadzone
postanowienia dodatkowe lub odmienne od okre lonych w niniejszych szczególnych
warunkach, z zastrze eniem, e postanowienia te nie mog by sprzeczne z bezwzgl dnie
obowi zuj cymi przepisami prawa.
Je eli w umowie ubezpieczenia uwzgl dnione zosta y dodatkowe lub odmienne
postanowienia umowne, maj one pierwsze stwo przed postanowieniami niniejszych
szczególnych warunków.
Ubezpieczaj cy jest zobowi zany informowa Aviv o jakichkolwiek zmianach siedziby i
adresu. Je eli Ubezpieczaj cy zmieni siedzib lub adres i nie zawiadomi o tym fakcie Avivy,
jakakolwiek korespondencja skierowana na adres ostatniej znanej siedziby
Ubezpieczaj cego wywiera skutki prawne od chwili, w której by aby dor czona gdyby
Ubezpieczaj cy nie zmieni siedziby.
§ 26. W

ciwo

s dowa

Powództwo o roszczenia wynikaj ce z umów ubezpieczenia mo na wytoczy wed ug przepisów
o w ciwo ci ogólnej albo przed s d w ciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczaj cego.
§ 27. Postanowienia ko cowe
1. Do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie niniejszych szczególnych warunków
stosowa si b dzie prawo polskie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych szczególnych warunkach lub nieuzgodnionych
dodatkowo, maj zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o
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dzia alno ci ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. (Dz. U. nr 124 poz. 1151 z 2003 r.) oraz
inne obowi zuj ce akty prawne.
3. Niniejsze szczególne warunki wchodz w ycie 01 stycznia 2004 r.
1 czerwca 2009 r. Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpiecze Ogólnych SA zmieni o
nazw na Aviva Towarzystwo Ubezpiecze Ogólnych SA.
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