Ubezpieczenie utraty zysku
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zarejestrowana w Polsce
Produkt: PZU Firma
Pełne informacje podane przed zawarciem umowy i informacje umowne podane są w dokumencie ubezpieczenia oraz
w ogólnych warunkach ubezpieczenia utraty zysku ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Spółki Akcyjnej nr UZ/9/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r., zmienioną uchwałą nr UZ/134/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie utraty zysku należy do działu II, grupa 16 załącznika do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej”.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 ubezpieczamy działalność gospodarczą od utraty
zysku w następstwie szkody w majątku należącym
do przedsiębiorcy i wykorzystywanym przez niego
w tej działalności;
 ubezpieczenie zapewnienia kompensację strat finansowych
związanych z przerwą lub zakłóceniem działalności
spowodowanych zdarzeniem losowym;
 udzielamy ochrony ubezpieczeniowej tylko wtedy,
gdy przerwa lub zakłócenie prowadzonej działalności
gospodarczej zaistniała wskutek szkody w mieniu powstałej
w miejscu ubezpieczenia i w okresie ubezpieczenia
wskazanym w umowie ubezpieczenia mienia, za którą
ponosimy odpowiedzialność;
 w granicach sumy ubezpieczenia ustalonej dla
przewidywanego zysku brutto ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje także zwiększone koszty działalności, przy czym
nasza odpowiedzialność ograniczona jest jedynie do wartości
stanowiącej iloczyn wskaźnika zysku brutto i wartości
unikniętego, dzięki poniesieniu tych kosztów, spadku obrotu;
 zakres ubezpieczenia, na wniosek ubezpieczającego i za
zapłatą dodatkowej składki, może zostać rozszerzony
o zwiększone koszty działalności w części przewyższającej
kwotę stanowiącą iloczyn wskaźnika zysku brutto i wartości
unikniętego, dzięki poniesieniu tych kosztów, spadku obrotu;
 limit odpowiedzialności na zwiększone koszty działalności
ponad sumę ubezpieczenia określa ubezpieczający.

Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.:
	utraty zysku z tytułu kosztów związanych z operacjami
giełdowymi lub innymi inwestycjami o charakterze pieniężnym
lub kapitałowym;
	kosztów działalności o wartości przewyższającej kwotę
stanowiącą iloczyn wskaźnika zysku brutto i wartości
unikniętego, dzięki poniesieniu tych kosztów, spadku obrotu.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
Nie odpowiadamy m.in. za szkody:
	powstałe w następstwie szkody w mieniu, za którą
nie ponosimy odpowiedzialności na podstawie umowy
ubezpieczenia mienia;
	powstałe w następstwie szkody w mieniu objętej ochroną
ubezpieczeniową na podstawie klauzul dodatkowych lub
postanowień dodatkowych lub odbiegających od ustalonych
w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które mają
zastosowanie do umowy ubezpieczenia mienia;
	powstałe w następstwie nieuzasadnionej zwłoki w podjęciu
przez ubezpieczonego czynności w celu przywrócenia
przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej;
	powstałe w następstwie braku wystarczających środków
niezbędnych do odbudowy, odtworzenia lub naprawy
zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także
w przypadku, gdy wynika to z ograniczenia odszkodowania
na podstawie umowy ubezpieczenia mienia, w tym
w wyniku niedoubezpieczenia;
	kary, kary umowne, grzywny i odszkodowania, do których
zapłaty ubezpieczony jest zobowiązany w przypadku nie
wywiązania się z zobowiązań na skutek zaistniałej szkody
w mieniu;
	powstałe z winy umyślnej lub wskutek rażącego
niedbalstwa, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata
odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach
względom słuszności.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 Ubezpieczenie obowiązuje w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia i może dotyczyć wszystkich miejsc ubezpieczenia na terenie
Polski, dla których zawarta została umowa ubezpieczenia mienia i w których ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony ma obowiązek m.in.:
– podać wszystkie dane, o które zapytujemy przy zawarciu umowy;
– prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz chronić dokumentację finansową w celu minimalizacji ryzyka jej
zniszczenia albo zgubienia;
– utrzymywać we własnym zakresie i na własny koszt zajmowane i wykorzystywane pomieszczenia, budynki, budowle, maszyny, urządzenia
i wyposażenie oraz ich zabezpieczenia w dobrym stanie technicznym;
– eksploatować posiadane mienie zgodnie z zaleceniami i wskazówkami producenta, lub dostawcy mienia, utrzymywać w należytym stanie
środki zabezpieczenia mienia przed szkodą, w szczególności instalacje, systemy ochrony przeciwpożarowej i przeciw kradzieżowej,
wykonywać obowiązki wskazane w umowie ubezpieczenia;
– najszybciej, jak to możliwe, poinformować nas o zmianach powstałych w trakcie ubezpieczenia;
– najszybciej, jak to możliwe, powiadomić nas o szkodzie lecz nie później niż 3 dni od momentu, kiedy uzyska wiedzę o zdarzeniu;
– podjęcia współpracy z nami w zbadaniu szkody.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP 526-025-10-49,
kapitał zakładowy: 86 352 300,00 zł wpłacony w całości, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę płaci ubezpieczający. Może to zrobić jednorazowo lub w ratach. Terminy płatności są podane w dokumencie ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczenia trwa:
– od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada w pierwszym dniu okresu
ubezpieczenia lub później. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej raty w ustalonym terminie, możemy wypowiedzieć umowę
ze skutkiem natychmiastowym. W razie braku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z końcem okresu, na który przypadała
niezapłacona składka;
– od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty przypada przed pierwszym dniem okresu
ubezpieczenia – nie wcześniej niż następnego dnia po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Jeśli ubezpieczający nie zapłaci składki lub
jej raty w ustalonym terminie, po jego upływie rozwiążemy umowę.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa m.in.:
– z końcem okresu ubezpieczenia albo, w dniu odstąpienia;
– w dniu, w którym limit odpowiedzialności się wyczerpie w odniesieniu wyłącznie do przedmiotu ubezpieczenia lub zdarzeń (ryzyk), dla
których ustalony był taki limit;
– w dniu, w którym wygasa ochrona ubezpieczeniowa w umowie ubezpieczenia mienia;
– w dniu, w którym ubezpieczający otrzyma pisemne wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym;
– po 7 dniach od otrzymania przez ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki – pod warunkiem, że w wezwaniu
poinformowaliśmy go, że ochrona wygaśnie, jeśli ubezpieczający nie zapłaci w tym czasie.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może odstąpić od umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
– 
w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem;
– 
w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.
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Opłata zgodna z taryfą operatora

PZU SA 6B24

