
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia, wyszczególnionym w dokumencie 
potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, jest:
	✓ szacowany zysk brutto, który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu 
wytwarzania i sprzedaży produktów lub towarów lub świadczenia 
usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza 
w miejscu ubezpieczenia nie została przerwana lub zakłócona 
na skutek szkody w mieniu,
	✓ dodatkowy limit odpowiedzialności dla zwiększonych kosztów 
działalności.

Ochrona ubezpieczeniowa, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych 
w umowie ubezpieczenia, obejmuje:
	✓ wszelkie szkody powstałe w konsekwencji jakichkolwiek zda-
rzeń losowych, polegające na nieosiągnięciu szacowanego 
zysku brutto lub konieczności ponoszenia zwiększonych kosztów 
działalności w wyniku zaistnienia, w miejscu i w trakcie okresu 
ubezpieczenia, przerwy lub zakłócenia działalności gospodarczej 
prowadzonej przez ubezpieczającego,
	✓ koszty wynikłe z zastosowania przez ubezpieczającego wszel-
kich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody,
	✓ inne kategorie udokumentowanych i uzasadnionych kosztów, 
poniesionych przez ubezpieczającego w związku ze szkodą, jeśli 
zostały wyszczególnione w dokumencie potwierdzającym zawar-
cie umowy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia:
	✓ ustalana jest przez ubezpieczającego dla określonego przez 
niego maksymalnego okresu odszkodowawczego, na podstawie 
dokumentacji finansowej,
	✓ stanowi górną granicę odpowiedzialności Allianz w trakcie maksy-
malnego okresu odszkodowawczego.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje, w szczególności, szkód 
polegających na nieosiągnięciu szacowanego zysku brutto jeśli:

 ✗ przerwa lub zakłócenie prowadzonej przez ubezpieczającego 
działalności gospodarczej nie powstało na skutek szkody w mie-
niu w rezultacie zaistnienia w miejscu i w trakcie okresu ubezpie-
czenia zdarzenia losowego,

 ✗ ubezpieczający nie posiadał w dniu powstania szkody w mieniu 
ważnej umowy ubezpieczenia majątkowego, obejmującej swoim 
zakresem powstałej szkody w mieniu,

 ✗ ubezpieczający nie podjął, bez nieuzasadnionej zwłoki, wszelkich 
możliwych czynności w celu przywrócenia przerwanej lub zakłó-
conej działalności gospodarczej objętej umową ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ochrona ubezpieczeniowa nie działa w szczególności w sytuacji, 
kiedy:
 ! szkoda powstała wskutek umyślnego działania lub zaniechania 
albo rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które 
ubezpieczający ponosi odpowiedzialność,

 ! szkoda w mieniu powstała w innym czasie niż okres ubezpie-
czenia utraty zysku,

 ! szkoda w mieniu powstała poza miejscem ubezpieczenia wska-
zanym w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpie-
czenia,

 ! szkoda w mieniu jest wynikiem kradzieży z włamaniem, rabunku 
lub aktów wandalizmu,

 ! szkoda w mieniu jest wynikiem działania powodzi.
Odpowiedzialność Allianz nie obejmuje strat, będących wynikiem:
 ! decyzji właściwych władz lub organów, która uniemożliwia lub 
opóźnia odbudowę zniszczonego lub uszkodzonego mienia lub 
dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez ubezpiecza-
jącego,

 ! braku środków finansowych u ubezpieczającego niezbędnych 
do tymczasowej odbudowy lub zastąpienia zniszczonego lub 
uszkodzonego mienia albo też odtworzenia zniszczonego mienia 
w normalnym trybie, w tym wskutek niedoubezpieczenia mienia 
w umowie ubezpieczenia majątkowego,

 ! innowacji i ulepszeń wprowadzonych w trakcie odbudowy znisz-
czonego lub uszkodzonego mienia,

 ! nieuzasadnionej zwłoki ze strony Ubezpieczającego w podjęciu 
działalności gospodarczej,

 ! niemożności ściągnięcia należności,
 ! deprecjacji nieuszkodzonych zapasów,
 ! różnicy w wartości zapasów powstałej w okresie pomiędzy wyda-
rzeniem się szkody a dniem odtworzenia tych zapasów,

 ! kar pieniężnych, grzywien lub odszkodowań, do których zapłaty 
ubezpieczający będzie zobowiązany w wyniku niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań wskutek zaistniałej szkody 
w mieniu,

 ! operacji giełdowych lub innych inwestycji kapitałowych niezwiąza-
nych z działalnością operacyjną ubezpieczającego.

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje umowne, podawane są w innych dokumentach, w tym w „Ogólnych warunkach 
ubezpieczenia utraty zysku”, przyjętych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z dnia 20 kwietnia 2022 roku oraz w umowie 
ubezpieczenia.

 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie utraty zysku to ochrona ubezpieczeniowa dla strat finansowych, będących konsekwencją szkody w mieniu, powstałej w następstwie zaistnienia 
zdarzenia losowego wymienionego w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie utraty zysku
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Przedsiębiorstwo: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. 
z siedzibą w Polsce, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02‒685 Warszawa

Produkt: Ubezpieczenie utraty zysku



Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w miejscu wskazanym w dokumencie, potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia.

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
 - przed zawarciem umowy ubezpieczenia, udzielić, według swojej najlepszej wiedzy, informacji wymienionych w formularzu wniosku o zawarcie umowy 
ubezpieczenia oraz odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w jakichkolwiek pismach Allianz, a także podać wszystkie znane sobie okoliczności 
istotne dla oceny ryzyka i zakresu odpowiedzialności,

 - prowadzić księgi rachunkowe oraz przechowywać i chronić dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w taki sposób, aby 
nie mogły one ulec zniszczeniu w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową,

 - na wniosek Allianz, umożliwić jego przedstawicielom wgląd do dokumentów finansowych przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz w każdym 
momencie trwania ochrony ubezpieczeniowej,

 - przekazać warunki umowy ubezpieczenia osobie zainteresowanej, jeśli umowa ubezpieczenia ma być zawarta na cudzy rachunek, przed przystą-
pieniem tej osoby do umowy ubezpieczenia.

Po zawarciu umowy ubezpieczenia, ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest do:
 - utrzymywania we własnym zakresie i na własny koszt zajmowanych i wykorzystywanych pomieszczeń, budynków, budowli, maszyn, urządzeń 
i wyposażenia oraz ich zabezpieczeń w dobrym stanie technicznym, a także podejmowania stosownych działań zapobiegawczych oraz wszelkich 
uzasadnionych środków ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia lub powiększenia się szkody,

 - eksploatacji posiadanego mienia zgodnie z zaleceniami i wskazówkami jego producenta lub dostawcy, przestrzegania powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa i norm, w szczególności w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony przeciwpożarowej, budowy i eksploatacji urządzeń technicznych 
oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi urządzeniami,

 - stosowania się do wszelkich norm, zaleceń i wymogów organów administracji państwowej i samorządowej dotyczących bezpieczeństwa prowadzo-
nej działalności,

 - niezwłocznego powiadomienia Allianz o wszelkich zmianach okoliczności mogących mieć wpływ na ocenę dokonaną przez Allianz przyjętego 
do ubezpieczenia ryzyka i na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody,

 - wykonywania wszelkich zaleceń i zobowiązań wskazanych w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, a także powstałych 
w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia.

Po zaistnieniu zdarzenia losowego, mogącego skutkować powstaniem szkody, ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
 - użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,
 - niezwłocznie zawiadomić Allianz,
 - niezwłocznie zawiadomić policję, jeżeli istnieje podejrzenie, że utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia nastąpiły w rezultacie 
świadomego działania, którego celem było wyrządzenie szkody lub też w razie istnienia innych znamion przestępstwa,

 - udzielić Allianz lub powołanym przez Allianz niezależnym ekspertom wszelkich wyjaśnień i udostępnić wszelkie dokumenty, które mogą okazać się 
niezbędne do ustalenia okoliczności powstania szkody, odpowiedzialności Allianz oraz określenia wysokości odszkodowania, przy czym Ubezpie-
czający obowiązany jest jednocześnie sporządzić, na podstawie posiadanych materiałów i na własny koszt, obliczenie poniesionych szkód oraz 
przygotować i przesłać Allianz roszczenie.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składkę należy opłacić w wysokości, formie i terminach określonych w umowie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Odpowiedzialność Allianz rozpoczyna się pierwszego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:

 - z upływem okresu na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta, jak również w dniu rozwiązania albo odstąpienia od umowy ubezpieczenia,
 - w razie niezapłacenia kolejnej raty składki, jeżeli Allianz po upływie terminu wewał ubezpieczającego do zapłaty, z zagrożeniem, że brak zapłaty 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności,

 - wraz z wyczerpaniem się określonego limitu odpowiedzialności dla zakresu ubezpieczenia, w odniesieniu do którego limit odpowiedzialności uległ 
wyczerpaniu.

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 
30 dni, a w przypadku gdy jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.


