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2. Adres głównej siedziby

3. Krótka charakterystyka prowadzonej działalności gospodarczej

4. Wykaz lokalizacji objętych ubezpieczeniem z wyszczególnieniem rodzaju prowadzonej w nich działalności gospodarczej (w razie 
potrzeby prosimy o sporządzenie osobnego załącznika)

5. Suma ubezpieczenia (wyliczona zgodnie z „Kalkulacją sumy ubezpieczenia utraty zysku”)

a) Całkowita suma ubezpieczenia zysku brutto PLN 

b) Całkowita suma ubezpieczenia Funduszu płac brutto PLN

c) Całkowita suma zwiększonych kosztów działalności PLN

6. Maksymalny okres odszkodowawczy:  miesięcy po dniu, w którym nastąpiła szkoda materialna

7. Czy ubezpieczający prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Ustawą o rachunkowości 
z 29.09.1994 (Dz.U. nr 121, poz. 591)?

8. Czy księgi rachunkowe są prowadzone na bieżąco i regularnie audytowane? Prosimy o podanie firmy – audytora, jej siedziby oraz 
daty ostatniego audytu 

9. Czy księgi rachunkowe mogą być, w razie potrzeby, natychmiast udostępnione rzeczoznawcy? 

10. Czy kiedykolwiek, w odniesieniu do ubezpieczenia majątku lub utraty zysku, inne towarzystwo ubezpieczeń odmówiło udzielenia 
ubezpieczenia lub odnowienia polisy lub też wypowiedziało umowę ubezpieczenia?      Tak     Nie

W przypadku odpowiedzi pozytywnej, prosimy o podanie przyczyny takiej decyzji.

Wniosek o ubezpieczenie utraty zysku
Wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku będą traktowane przez TUiR Allianz Polska S.A. jako poufne i nie będą 
nikomu udostępnione.

1. Nazwa firmy i adres Ubezpieczającego



2

KALKULACJA SUMY UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU
A. Kalkulacja sumy ubezpieczenia zysku brutto (zgodnie z definicją zawartą w ogólnych warunkach ubezpieczenia utraty 

zysku) na podstawie zatwierdzonego raportu rocznego za ostatni rok obrachunkowy;

Całkowite przychody ze sprzedaży netto  PLN

Wyroby gotowe i produkcja w toku – stan na koniec roku obrachunkowego   PLN

MINUS

Wyroby gotowe i produkcja w toku – stan na początek roku obrachunkowego  PLN                            

Koszt zakupu surowców i materiałów używanych bezpośrednio w produkcji lub przy świadczeniu usług  PLN                            

Pozostałe bezpośrednie koszty zmienne, w tym min.:

Koszt materiałów pomocniczych używanych bezpośrednio przy produkcji lub przy świadczeniu usług  
(ok. 50% całkowitych kosztów)                   PLN                                                                                              

Koszty energii kwalifikowane jako koszt bezpośredni działalności produkcyjnej lub usługowej  
(ok. 30% całkowitych kosztów)  PLN                            

Opakowanie, fracht, opłaty licencyjne   PLN                             

Inne (prosimy o osobną specyfikację w przypadku większej ilości pozycji)  PLN

Koszty wynagrodzeń z wyłączeniem kosztów Zarządu przedsiębiorstwa  
(tylko w przypadku osobnego ubezpieczenia). W przypadku uwzględnienia tej pozycji należy  
wypełnić punkt B kwestionariusza  PLN

Zysk brutto za rok obrachunkowy kończący się    PLN

Dla maksymalnego okresu odszkodowawczego dłuższego od 12 miesięcy, suma zysku brutto zostaje  
proporcjonalnie zwiększona  PLN

Powyższa suma zostaje urealniona z uwzględnieniem przewidywanej dynamiki wzrostu sprzedaży, trendów rynkowych oraz 
inflacji w okresie maksymalnego okresu odszkodowawczego (należy uwzględnić okres 2 kolejnych lat przy 12-miesięcznym okresie 
odszkodowawczym);

Ostateczna suma ubezpieczenia utraty zysku  PLN

B. Kalkulacja sumy ubezpieczenia funduszu płac brutto (z wyłączeniem kosztów Zarządu przedsiębiorstwa) na podstawie 
zatwierdzonego raportu rocznego za ostatni rok obrachunkowy - tylko w przypadku jeżeli fundusz płac brutto ma 
zostać wyłączony z zysku brutto i objęty ubezpieczeniem na odrębnych warunkach;

Koszty wynagrodzeń z wyłączeniem kosztów Zarządu (obejmujące gwarantowane premie, koszty ubezpieczeń  
społecznych oraz pozostałe obowiązkowe wydatki i odpisy związane z systemem wynagrodzeń)  
- suma przeniesiona z odpowiedniej pozycji kalkulacji zysku brutto  PLN

Dla maksymalnego okresu odszkodowawczego dłuższego od 12 miesięcy, suma kosztów wynagrodzeń  
zostaje proporcjonalnie zwiększona  PLN

Powyższa suma zostaje urealniona z uwzględnieniem przewidywanej dynamiki wzrostu sprzedaży,  
trendów rynkowych oraz inflacji w okresie maksymalnego okresu odszkodowawczego  
(należy uwzględnić okres 2 kolejnych lat przy 12-miesięcznym okresie odszkodowawczym);

Ostateczna suma ubezpieczenia funduszu płac brutto  PLN

Liczba pierwszych tygodni maksymalnego okresu odszkodowawczego, w trakcie których  
ubezpieczeniem pozostaje objęte 100% funduszu   tygodni

Część funduszu objęta ubezpieczeniem w trakcie pozostałych tygodni maksymalnego  
okresu odszkodowawczego    %
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DANE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA

1. Okres ubezpieczenia:    

2. Zakres ubezpieczenia:     

3. Informacje o szkodowości w ciągu ostatnich 5 lat

Data szkody Przyczyna szkody Wielkość szkody Wysokość otrzymanego 
odszkodowania

w przypadku braku miejsca prosimy załączyć osobny wykaz szkód

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane we wniosku są prawdziwe i przyjmujemy do wiadomości, że niniejszy wniosek wraz 
z wszystkimi innymi dostarczonymi przez nas informacjami może stanowić podstawę umowy ubezpieczenia oraz jej integralną część.

Podpisanie niniejszego wniosku nie zobowiązuje wnioskodawcy ani Allianz do zawarcia umowy ubezpieczenia.

Data: Podpis Ubezpieczającego: 


