Formularz do wyliczania sumy ubezpieczenia
zysku brutto dla potrzeb ubezpieczenia od utraty zysku
Nazwa Ubezpieczającego zgodna z dokumentami rejestrowymi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ulica, nr domu, lokalu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy ……… - ……………………………
Miejscowość ……………………………………………………………………………………………………
Wnioskowany maksymalny okres odpowiedzialności:
3 miesiące
6 miesięcy
9 miesięcy

12 miesięcy

15 miesięcy

18 miesięcy

21 miesięcy

24 miesiące

Jeżeli długość wnioskowanego maksymalnego okresu odpowiedzialności wynosi:
1. 3, 6, 9 lub 12 miesięcy, należy podać najbardziej aktualne dane za okres pełnych 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających ostatni zamknięty
miesiąc, kwartał, półrocze lub rok obrachunkowy.
2. 15, 18, 21 lub 24 miesiące, należy podać najbardziej aktualne dane za okres pełnych 24 miesięcy bezpośrednio poprzedzających ostatni zamknięty
miesiąc, kwartał, półrocze lub rok obrachunkowy.
Dane za okres od ………………………………………………… do ………………………………………………… są następujące:
1.
2.
2.1
2.2
3.

Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów netto
Według poz. A. I i A IV, rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym
Zmiana stanu magazynowego produktów i produkcji w toku

(różnica pomiędzy stanem z początku wskazanego okresu, a stanem na koniec tego okresu)
Wzrost (stan końcowy jest wyższy od stanu początkowego)
lub
Spadek (stan końcowy jest niższy od stanu początkowego)

4.2

Dotacje przedmiotowe związane z przychodem ze sprzedaży
Według poz. D II rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym
Odszkodowania za szkody powstałe we wskazanym okresie
Odszkodowania otrzymane z tytułu szkód w środkach obrotowych (wartość
zniszczonych środków obrotowych w cenie sprzedaży)
Odszkodowania otrzymane z tytułu utraty zysku

A.

Suma wartości podanych w punktach od 1. do 4.2.

5.

Koszty działalności operacyjnej we wskazanym okresie
Według poz. B rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym
Amortyzacja

4.
4.1

5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.6

Zużycie materiałów
Wydatki stałe ponoszone niezależnie od produkcji/sprzedaży
Wydatki zmienne zależne od produkcji/sprzedaży
Zużycie energii
Opłaty stałe ponoszone niezależnie od produkcji/sprzedaży
Opłaty zmienne zależne od produkcji/sprzedaży
Usługi obce
Niezależne od produkcji/sprzedaży
Zależne od produkcji/sprzedaży
Podatki i opłaty
Ponoszone niezależnie produkcji/sprzedaży
Zależne od produkcji/sprzedaży
Wynagrodzenia
Całkowita kwota wynagrodzeń, w tym prowizje pracowników wynagradzanych w
zależności od wyników sprzedaży
5.7 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Obciążenia wynagrodzeń podanych w pkt. 5.6
5.8 Pozostałe koszty rodzajowe
5.7.1 Ponoszone niezależnie od produkcji/sprzedaży
5.7.2 Zależne od produkcji/sprzedaży
5.9 Wartość zakupu sprzedanych towarów i materiałów

B.

Suma kwot podanych w kolumnie „Koszty zmienne”

6.

Zysk i koszty stałe we wskazanym okresie (A minus B)

7.

Korekta wynikająca z trendu rozwojowego*
W celu uniknięcia niedoubezpieczenia, kwotę zysku i kosztów stałych
wyliczoną w pkt. 6 należy powiększyć o planowany wzrost tych wielkości w
okresach przyszłych, tak aby ostateczna suma ubezpieczenia wyliczona w pkt.8
odpowiadała wartości ubezpieczeniowej zysku i kosztów stałych dla okresu:
 12 miesięcy następujących bezpośrednio po okresie ubezpieczenia, jeżeli
maksymalny okres odpowiedzialności wynosi 3, 6, 9 lub 12 miesięcy,
 24 miesięcy następujących bezpośrednio po okresie ubezpieczenia, jeżeli
maksymalny okres odpowiedzialności wynosi 15, 18, 21 lub 24 miesiące.

+………………………………
+………………………………
- ….…………………………..
+………………………………
+………………………………
+………………………………
………………………………
Koszty zmienne

………………………………
- ………………………………
- ………………………………
- ………………………………
- ………………………………

Obowiązująca suma ubezpieczenia (6+7)

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej ze strony Ubezpieczającego

………………………………
………………………………
………………………………

………………………………
- ………………………………
- ………………………………
………………………………

Kwota korekty
+ ……………………………

= ………………………

* w przypadku oczekiwanego spadku zysku i kosztów stałych, w pkt. 8 należy wpisać pełną kwotę wyliczoną w pkt 6.

Data

………………………………

………………………………

= ………………………………

8.

Koszty stałe

………………………………

