Ubezpieczenie mienia i utraty zysku brutto
Miejsce w OWU Zagadnienie
Ubezpieczenie mienia (Sekcja I)
Budowla

Budynek

OWU mienia od zdarzeń losowych z 1 maja 2008 r. zmienione Aneksem Nr 1 i 2
OWU utraty zysku z 22 grudnia 1995 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3, 4 i 5
DEFINICJA W OWU
Budowle – trwale związane z gruntem obiekty budowlane naziemne i podziemne inne
niż budynki, wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiącymi całość techniczną oraz
tymczasowe obiekty budowlane nie połączone trwale z gruntem takie jak: kioski, pawilony
sprzedaży ulicznej i wystawowe, obiekty kontenerowe.
DEFINICJA W OWU
Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach, wraz z wbudowanymi
instalacjami, urządzeniami technicznymi oraz zainstalowanymi na stałe elementami
wykończeniowymi, stanowiącymi całość techniczną i użytkową. Za szczególny rodzaj
budynku uważa się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne nie obudowane ścianami
ze wszystkich stron bądź ich pozbawione w ogóle.
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DEFINICJA W OWU
Zdarzenie losowe – zdarzenie o charakterze przyszłym, nieprzewidzianym, nagłym
i niezależnym od woli Ubezpieczającego powodującym szkodę w ubezpieczonym mieniu.
1. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie niniejszych OWU może
być wy mienione poniżej mienie, ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiące własność Ubezpieczającego lub znajdujące się w jego prawnym posiadaniu, za
które ponosi on odpowiedzialność:
1) środki trwałe:
		 a) budynki i budowle,
		 b) maszyny, urządzenia i wyposażenie,
		 c) stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny,
2) środki obrotowe,
3)	rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
4) nakłady inwestycyjne,
5) gotówka,
6) wartości pieniężne,
7) niskocenne składniki majątku,
8) mienie pracownicze.
2. Za zgodą WARTY przedmiotem ubezpieczenia mogą być także:
1)	dzieła sztuki, przedmioty o charakterze zabytkowym lub unikatowym, eksponaty,
2) dokumenty w formie papierowej,
3) plany w formie papierowej, modele, wzorce,
4)	budynki w budowie, w zakresie ograniczonym do zdarzeń losowych określonych
w umowie ubezpieczenia.

Miejsce ubezpieczenia oznacza każde miejsce na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
wskazane przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie, w którym znajduje się
zgłoszone do ubezpieczenia mienie, o ile nie umówiono się inaczej.
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OWU mienia i utraty zysku brutto z 1 stycznia 2022 r.
NOWA DEFINICJA W OWU
Budowla – obiekt budowlany inny niż Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami
stanowiącymi całość techniczną i użytkową obiektu, w tym także wiaty, obiekty małej
architektury, tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem na przykład
kioski, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, obiekty kontenerowe.
NOWA DEFINICJA W OWU
Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych, który posiada fundamenty i dach, wraz z instalacjami,
urządzeniami technicznymi i stałymi elementami wykończeniowymi stanowiącymi całość
techniczną i użytkową obiektu.
NOWA DEFINICJA W OWU
Deszcz – opad atmosferyczny w postaci wody.
Jeśli opady Deszczu są przyczyną wystąpienia Powodzi, która spowodowała Szkodę,
przyjmuje się, że Szkoda ta powstała wskutek Powodzi.
NOWA DEFINICJA W OWU
Dokument ubezpieczenia – polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie Umowy
ubezpieczenia pomiędzy Ubezpieczającym a WARTĄ.
NOWA DEFINICJA W OWU
Oprogramowanie – komputerowe systemy operacyjne, oprogramowanie systemowe,
programy komputerowe.
NOWA DEFINICJA W OWU
Przepięcie – nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej przekraczający
maksymalne dopuszczalne wartości robocze określone przez producenta dla danego
przedmiotu ubezpieczenia, powstały wskutek:
1)	wyładowania atmosferycznego (indukcji elektromagnetycznej spowodowanej przez
wyładowanie atmosferyczne), zwane również pośrednim uderzeniem pioruna albo
2) innych przyczyn niż wyładowanie atmosferyczne.
NOWA DEFINICJA W OWU
Szkoda – uszkodzenie, zniszczenie lub utrata ubezpieczonego mienia wskutek jednego lub
wielu Zdarzeń losowych
NOWA DEFINICJA W OWU
Transport wewnątrzzakładowy – przenoszenie lub przewożenie:
1)	wartości pieniężnych – w obrębie Budynku, Budowli lub Lokalu znajdujących się
w ubezpieczonej lokalizacji,
2)	pozostałych kategorii ubezpieczonego mienia – w obrębie ubezpieczonej lokalizacji.
Pojęcie Transportu wewnątrzzakładowego obejmuje również czynności załadunku i
wyładunku bezpośrednio związane z tym transportem.
NOWA DEFINICJA W OWU
Umowa ubezpieczenia – zwana również Umową – umowa ubezpieczenia zawarta na
podstawie OWU pomiędzy WARTĄ a Ubezpieczającym.
NOWA DEFINICJA W OWU
Wiatr – ruch powietrza atmosferycznego względem powierzchni ziemi wywołany przez
różnicę ciśnień atmosferycznych.
Za Szkody spowodowane przez Wiatr uważa się również uszkodzenie lub zniszczenie mienia
przez przedmioty niesione przez Wiatr.
NOWA DEFINICJA W OWU
Zdarzenie losowe – zwane również Zdarzeniem – nagłe, nieprzewidziane i niezależne od
woli Ubezpieczającego i Ubezpieczonego zdarzenie powodujące Szkodę w ubezpieczonym
mieniu.
Wszystkie Szkody powstałe wskutek wystąpienia Zdarzenia spowodowanego działaniem sił
natury (jak: Powódź, Wiatr, Deszcz, Grad, Trzęsienie ziemi), w czasie następujących po sobie 72
godzin, są traktowane jako Szkody powstałe wskutek jednego Zdarzenia.

1.	Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Ubezpieczenia mienia (Sekcji I) jest mienie
wskazane w Umowie ubezpieczenia.
2. Przedmiotem ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 3, może być:
1)	mienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na
podstawie tytułu prawnego, ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami:
		 a) Budynki, Budowle, Lokale,
		 b) maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym także sprzęt elektroniczny,
		 c) Nakłady inwestycyjne,
		 d) Środki obrotowe,
		 e) Mienie osób trzecich,
		 f) Niskocenne składniki majątku,
		 g) Wartości pieniężne,
		 h) dzieła sztuki, przedmioty (mienie ruchome) o charakterze zabytkowym lub
unikatowym, eksponaty, modele, wzorce,
2) Mienie pracownicze.

1.	Mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest objęte ochroną ubezpieczeniową na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej w lokalizacji wskazanej w Dokumencie ubezpieczenia, zwanej
dalej miejscem ubezpieczenia lub ubezpieczoną lokalizacją, oraz w trakcie Transportu
wewnątrzzakładowego.
2.	Mienie jest również objęte ochroną ubezpieczeniową w lokalizacji na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, do której zostało przeniesione lub przewiezione w celu:
1)	ratowania w związku z bezpośrednim zagrożeniem powstania Szkody lub
zmniejszenia jej rozmiarów oraz w czasie transportu do i z tego miejsca,
2)	przeprowadzenia przeglądu, konserwacji, naprawy lub remontu oraz w czasie
transportu do i z tego miejsca, przy czym odpowiedzialność WARTY ograniczona jest w
takim przypadku do limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN,
3)	ekspozycji lub w związku z ekspozycją na wystawie lub targach oraz w czasie
transportu do i z tego miejsca, przy czym odpowiedzialność WARTY ograniczona jest w
takim przypadku do limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN.
3.	Mienie pracownicze jest objęte ochroną ubezpieczeniową na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, w każdym miejscu wykonywania przez Pracownika pracy zleconej przez
Ubezpieczonego.
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Nowe miejsca
ubezpieczenia

BRAK

1.	WARTA obejmuje automatyczną ochroną również mienie w lokalizacjach na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, w których Ubezpieczony rozpoczyna prowadzenie działalności w
okresie ubezpieczenia.
2.	Nowe miejsce ubezpieczenia jest objęte automatyczną ochroną od dnia przejścia na
Ubezpieczonego ryzyka uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia znajdującego się
w tej lokalizacji, pod warunkiem że:
	nowe miejsce ubezpieczenia zostanie zgłoszone do WARTY w ciągu 30 dni od dnia
przejścia ryzyka na Ubezpieczonego wraz z podaniem adresu, sum ubezpieczenia mienia
znajdującego się w tej lokalizacji oraz okoliczności niezbędnych do oceny ryzyka, o
które WARTA pytała przed zawarciem Umowy ubezpieczenia w odniesieniu do miejsc
ubezpieczenia objętych ochroną w ramach Umowy,
	nowe miejsce ubezpieczenia znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia
powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne,
	mienie znajdujące się w nim posiada wymagane odbiory techniczne, testy próbne zostały
zakończone z wynikiem pozytywnym (jeśli przeprowadzenie testów było wymagane
przez producenta lub dostawcę) i zostało przekazane Ubezpieczonemu
do eksploatacji,
	mienie znajdujące się w nim jest zabezpieczone co najmniej zgodnie z wymogami
określonymi w § 28,
	rodzaj działalności prowadzonej w nowym miejscu ubezpieczenia jest tożsamy
z rodzajem działalności prowadzonej w miejscach ubezpieczenia wskazanych
w Dokumencie ubezpieczenia.
3.	Odpowiedzialność WARTY z tytułu automatycznego pokrycia nowego miejsca
ubezpieczenia do momentu jego zgłoszenia jest ograniczona do limitu odpowiedzialności
w wysokości 500 000 PLN na każde nowe miejsce ubezpieczenia.
4.	Mienie znajdujące się w nowym miejscu ubezpieczenia, zgłoszone do WARTY zgodnie
z ust. 2 pkt 1, może być objęte ochroną za opłatą dodatkowej składki, na wniosek
Ubezpieczającego i za zgodą WARTY, do wysokości sum ubezpieczenia i do końca trwania
okresu ubezpieczenia. W takim przypadku odpowiedzialność WARTY rozpoczyna się od
dnia uzgodnionego przez strony Umowy, a przyjęcie tego mienia do ochrony oraz warunki
jego ubezpieczenia WARTA potwierdza w Dokumencie ubezpieczenia.

Zakres
ubezpieczenia

1.	W ramach Ubezpieczenia mienia (Sekcji I) WARTA odpowiada za Szkody, które
powstały w miejscu ubezpieczenia i w czasie trwania okresu ubezpieczenia wskutek
Zdarzeń losowych, z zastrzeżeniem postanowień §§ 7–8 oraz ograniczeń i limitów
odpowiedzialności określonych w OWU i Dokumencie ubezpieczenia.
2.	Za porozumieniem stron zakres Ubezpieczenia mienia może być ograniczony
do ubezpieczenia wybranych Zdarzeń losowych wymienionych w Dokumencie
ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami Klauzuli ubezpieczenia mienia od ryzyk
nazwanych. Ubezpieczenie mienia zawarte w takim zakresie zwane jest Ubezpieczeniem
mienia od ryzyk nazwanych.
3.	W granicach poszczególnych sum ubezpieczenia WARTA obejmuje ochroną
ubezpieczeniową również Szkody:
1)	powstałe wskutek akcji ratowniczej związanej z wystąpieniem Zdarzenia losowego
objętego zakresem ubezpieczenia,
2)	polegające na skażeniu lub zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia wskutek
Zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień
§ 8 ust. 1 pkt 4.
4.	W granicach poszczególnych sum ubezpieczenia WARTA zwraca Ubezpieczonemu
poniesione i udokumentowane koszty zastosowania dostępnych mu środków w celu
ratowania ubezpieczonego mienia oraz zapobieżenia Szkodzie lub zmniejszenia jej
1. WARTA może ubezpieczyć mienie:
rozmiarów (środki te muszą być celowe, chociażby okazały się bezskuteczne), powstałe w
1)	od następstw wymienionych i zdefiniowanych w §2 niniejszych OWU zdarzeń,
związku z wystąpieniem Zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia.
w zakresie:
5.	Jeśli strony nie umówiły się inaczej, w ramach Ubezpieczenia mienia WARTA zwraca
		 a) podstawowym obejmującym: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch,
Ubezpieczonemu również poniesione, udokumentowane i uzasadnione koszty
implozję, upadek statku powietrznego,
dodatkowe wymienione w ust. 4, powstałe w związku ze Szkodą, za którą WARTA ponosi
		 b) rozszerzonym obejmującym wszystkie zdarzenia wymienione w pkt 1a)
odpowiedzialność, zwane dalej kosztami dodatkowymi. Koszty te pokrywane są ponad
oraz jedno lub więcej wymienionych poniżej zdarzeń o:
sumę ubezpieczenia, do łącznego limitu odpowiedzialności w wysokości
ppkt a) powódź,
1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
ppkt b) huragan,
6.	W ramach wskazanego w ust. 3 limitu odpowiedzialności WARTA zwraca Ubezpieczonemu
ppkt c) deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie,
następujące rodzaje kosztów dodatkowych:
zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk
1)	koszty akcji ratowniczej – koszty ratowania ubezpieczonego mienia, zapobieżenia
ponaddźwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków,
Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, w tym także koszty ponownego napełnienia
budowli, urządzeń technicznych,
urządzeń i instalacji gaśniczych oraz koszty oszalowania lub umocnienia mienia. Koszty
ppkt d) zalanie
zapobieżenia Szkodzie są zwracane, jeśli zostały poniesione
		 c) pełnym obejmującym wszystkie zdarzenia wymienione w pkt. 1a) i 1b) niniejszego
w związku z bezpośrednim zagrożeniem powstania Szkody, niezależnie od tego,
punktu.
czy Szkoda objęta ochroną ubezpieczeniową ostatecznie wystąpiła,
2)	od szkód polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego
2)	koszty uprzątnięcia pozostałości po Szkodzie – w szczególności koszty rozbiórki,
mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli
demontażu, składowania, wywozu i utylizacji zniszczonych części mienia, usunięcia
Ubezpieczającego zdarzenia, o ile nie zostało ono wyłączone z ubezpieczenia zgodnie
i wywozu naniesionej ziemi, wody lub innych materiałów i odpadów, koszty usług
z postanowieniami §8 i 9.
podmiotów zajmujących się restytucją mienia,
2. W ramach ubezpieczenia WARTA pokrywa również:
3)	koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego
1)	szkody polegające na:
mienia, jeśli jest to niezbędne do dokonania naprawy lub wymiany części dotkniętych
		 a) skażeniu lub zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniami
Szkodą,
losowymi objętymiumową ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień §8 pkt.
4)	koszty dostosowania do obowiązujących przepisów – koszty wynikające z
3),
konieczności odtworzenia lub naprawienia ubezpieczonego mienia zgodnie z
		 b) zniszczeniu ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej
obowiązującymi przepisami prawa, przepisami branżowymi lub decyzjami organów
w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi.
państwowych lub samorządowych,
2) udokumentowane poniesione koszty:
5)	koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz
		 a) zapobieżenia szkodzie w przypadku bezpośredniego zagrożenia przez zaistniałe
frachtu ekspresowego, w tym frachtu lotniczego,
zdarzenie losowe,
6)	koszty poszukiwania miejsca powstania Szkody – koszty poniesione w celu ustalenia
		 b) związane z ratunkiem ubezpieczonego
elementu, którego uszkodzenie lub wada były bezpośrednią przyczyną Szkody, oraz
i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu nie dopuszczenie do powstania lub
usunięcia skutków jego poszukiwania (przywrócenia stanu poprzedniego),
zwiększenia szkody,
7)	koszty odtworzenia dokumentacji – koszty materiałów i robocizny poniesione na
		 c) uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu
odtworzenie uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek Szkody dokumentacji w
części niezdatnych do użytku.
formie papierowej, koniecznej do prowadzenia działalności przez Ubezpieczonego,
3.	Koszty, o których mowa w ust. 2. pkt. 2a) i 2b)niniejszego paragrafu pokrywane są
8)	koszty wynagrodzenia ekspertów – architektów, inspektorów, inżynierów,
w granicach sumy ubezpieczenia bez względu na wynik działań zapobiegających i
rzeczoznawców, konsultantów i innych ekspertów zewnętrznych – powołanych za
ratowniczych, a koszty wy mienione w ust. 2. pkt. 2c) niniejszego paragrafu pokrywane
zgodą WARTY przez Ubezpieczonego w celu przywrócenia ubezpieczonego mienia
są w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10 % szkody, chyba,
do stanu przed powstaniem Szkody, z zastrzeżeniem że WARTA zwraca koszty
że zostaną dodatkowo ubezpieczone.
ich wynagrodzenia do wysokości średnich stawek rynkowych występujących na
danym terenie lub stosowanych przez podmioty specjalizujące się w danym rodzaju
działalności,
9)	koszty dozoru ubezpieczonego mienia po wystąpieniu Szkody – dodatkowe lub
zwiększone koszty dozoru ubezpieczonego mienia w miejscu ubezpieczenia, w
którym wystąpiła Szkoda, lub w lokalizacji, do której zostało przeniesione z powodu
wystąpienia Szkody i konieczności jego ratowania. Ochronie podlegają koszty
poniesione do czasu przywrócenia poziomu zabezpieczenia mienia w miejscu
ubezpieczenia do poziomu sprzed Szkody, nie dłużej jednak niż przez okres 6
miesięcy od dnia powstania Szkody albo do końca okresu ubezpieczenia, jeśli okres
ubezpieczenia upływa później niż za 6 miesięcy od dnia powstania Szkody,
10)	koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – uszkodzonych lub zniszczonych
wskutek Kradzieży z włamaniem, jeśli Kradzież z włamaniem jest objęta zakresem
ubezpieczenia w ramach Umowy – koszt naprawy lub wymiany elektronicznych
systemów dozorowania, kontroli dostępu, automatyki wjazdowej i innych systemów
zabezpieczających, elementów Budynków, Budowli, Lokali, pomieszczeń lub urządzeń
do przechowywania Wartości pieniężnych (takich jak: bramy wjazdowe, przęsła
ogrodzeniowe, dachy, stropy, ściany, podłogi, drzwi, okna, witryny wystawowe,
kraty, rolety zabezpieczające) oraz koszt wymiany, naprawy, dorobienia lub
przeprogramowania zamków lub kluczy.

Miejsce w OWU Zagadnienie
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Miejsce w OWU Zagadnienie
Wirusy
komputerowe

Dane i
oprogramowanie

OWU mienia od zdarzeń losowych z 1 maja 2008 r. zmienione Aneksem Nr 1 i 2
OWU utraty zysku z 22 grudnia 1995 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3, 4 i 5

OWU mienia i utraty zysku brutto z 1 stycznia 2022 r.

BRAK WYŁĄCZENIA

WARTA nie ponosi odpowiedzialności za Szkody powstałe w związku lub wskutek:
ataku elektronicznego lub cybernetycznego, działania hakerów, działania wirusów
komputerowych, robaków komputerowych, koni trojańskich, bomb logicznych lub innego
rodzaju złośliwego oprogramowania.

WARTA nie odpowiada również za szkody:
polegające na nie działaniu, nieprawidłowym działaniu lub nieprawidłowym
zastosowaniu oprogramowania lub nośników informacji, a także niedostępności, utracie
lub zniekształceniu informacji przechowywanej bądź przetwarzanej przez sprzęt,
oprogramowanie lub nośnik informacji, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie
nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas WARTA ponosi odpowiedzialność za
skutki takiego zdarzenia.

BRAK WYŁĄCZENIA

Wyłączenia
odpowiedzialności
– wybrane
(najważniejsze
z punktu widzenia
produktu)

System
ubezpieczenia

Niezachowania
temperatury

Powstałe w środkach obrotowych na skutek awarii urządzeń chłodniczych.

Aktów terroryzmu,
Strajków i
zamieszek

Powstałe wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek,
rozruchów, rewolu cji, wojny domowej, sabotażu i aktów terrorystycznych.

Namioty i szklarnie

WARTA nie ubezpiecza: szklarni, inspektów, namiotów (w tym namiotów foliowych) oraz
znajdującego się w nich mienia.

Czynnik
chorobotwórcze

BRAK WYŁĄCZENIA

Powolne działanie
czynników

Powstałe na skutek systematycznego zawilgacania
z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń
technologicznych rozprowadzających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez
wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

Sumy stałe

Ubezpieczenie na sumy stałe oznacza, że suma ubezpieczenia każdego rodzaju mienia
zgłoszonego do ubezpieczenia winna odpowiadać jego wartości w dniu rozpoczęcia
ubezpieczenia oraz przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia.

Sumy zmienne

Pierwsze ryzko

Ustalenie wartości
Szkody

System na sumy stałe – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana
jest w oparciu o pełną wartość zgłoszonego do ubezpieczenia mienia lub kategorii mienia.
W odniesieniu do Środków obrotowych, Mienia osób trzecich i Wartości pieniężnych
odpowiada przewidywanej w okresie ubezpieczenia najwyższej dziennej wartości tych
kategorii mienia, a w odniesieniu do pozostałych kategorii mienia – sumie wartości
wszystkich przedmiotów danej kategorii w dniu zawarcia Umowy.

Ubezpieczeniem na sumy zmienne mogą być ubezpieczone środki obrotowe, których
wartość w okresie ubezpieczenia ulega znacznym wahaniom, a średnia miesięczna ich
wartość ustalona na podstawie stanów na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie
System na sumy zmienne – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia
12 miesięcy poprzedzających zawarcie ubezpieczenia nie jest mniejsza niż
odpowiada przewidywanej w okresie ubezpieczenia najwyższej dziennej wartości danej
300.000 złotych. Suma ubezpieczenia ubezpieczonego mienia powinna odpowiadać
kategorii mienia, a składka podlega rozliczeniu po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
najwyższej przewidywanej wartości mienia zg łoszonego do ubezpieczenia odpowiadającej
cenie nabycia lub kosztom wytworzenia.
System na pierwsze ryzyko – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana
Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko oznacza, że Ubezpieczający określa sumę ubezpieczenia jest niezależnie od pełnej wartości zgłoszonego do ubezpieczenia mienia lub kategorii
w kwocie odpowiadającej wysokości przewidywanych strat, która nie musi odpowiadać
mienia
pełnej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.
i odpowiada wysokości przewidywanej maksymalnej straty, jaka może powstać w wyniku
jednego Zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia.

Zasada proporcji

Jeżeli suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczonego na sumy stałe lub sumy zmienne
jest niższa od jego wartości w dniu powstania szkody (niedoubezpieczenie), wysokość
odszkodowania ulega zmniejszeniu w proporcji w jakiej suma ubezpieczenia przedmiotu
pozostaje do jego wartości w dniu powstania szkody.

Zniesienie zasady
proporcji

Zmniejszenia odszkodowania ze względu na niedoubezpieczenie nie stosuje się w
wymienionych poniżej przypadkach:
1)	jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy
ubezpieczenia tego przedmiotu,
2)	dla szkód nie przekraczających 5.000 złotych,
3)	dla szkód których koszt naprawy ustalony według przeciętnych cen towarów i usług
jest większy niż suma ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem szkody.

Postępowanie
w przypadku
niedoubezpieczenia

WARTA nie ponosi odpowiedzialności za Szkody powstałe w związku lub wskutek:
uszkodzenia lub utraty Danych lub Oprogramowania, w tym niekorzystnej zmiany
w Danych lub Oprogramowaniu spowodowanej usunięciem, uszkodzeniem lub inną
deformacją ich oryginalnej struktury, oraz ograniczenia dostępności, niedostępności,
niedziałania, nieprawidłowego działania lub nieprawidłowego zastosowania Danych,
Oprogramowania lub nośników Danych, chyba że w ich następstwie wystąpiło Zdarzenie
objęte zakresem ubezpieczenia, wówczas WARTA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za
skutki takiego Zdarzenia. WARTA nie odpowiada także za Szkody polegające na uszkodzeniu
lub utracie Danych lub Oprogramowania, chyba że są one bezpośrednim następstwem
Zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia i Dane lub Oprogramowanie są przedmiotem
ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje Danych i Oprogramowania, chyba że
Oprogramowanie jest seryjną i integralną częścią ubezpieczonego mienia.
Powstałe w Środkach obrotowych lub Mieniu osób trzecich wskutek niezachowania
wymaganej temperatury przechowywania w następstwie Awarii elektrycznej lub Awarii
mechanicznej instalacji i urządzeń chłodniczych lub przerwy lub zakłóceń w dostawie
energii elektrycznej, z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli ubezpieczenia niezachowania
wymaganej temperatury przechowywania.
Aktów terroryzmu, z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu,
Strajków, rozruchów, zamieszek społecznych, z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli
ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek społecznych.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: namiotów, dla których nie są prowadzone książki
obiektu, szklarni, inspektów oraz znajdującego się w nich mienia.
Choroby zakaźnej lub zagrożenia chorobą zakaźną, wywołaną w szczególności przez
bakterie, wirusy, insekty, pasożyty, grzyby (w tym pleśnie, drożdże), chyba że są one
bezpośrednim następstwem Zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.
Polegające na lub powstałe wskutek:
1.	Powolnej, stopniowej zmiany stanu lub właściwości użytkowych mienia będących
skutkiem zużycia.
2.	Powolnego, systematycznego niszczenia mienia z powodu oddziaływania czynników
fizycznych, chemicznych lub biologicznych, w tym:
1)	korozji, kawitacji, utleniania, powstawania osadów,
2)	działania substancji o właściwościach żrących lub utleniających (gazów, cieczy,
materiałów stałych oraz ich mieszanin, w tym aerozoli, dymów, par, emulsji, pian),
3)	wibracji, erozji, działania pyłów,
4)	bakterii, wirusów, insektów, pasożytów, grzybów (w tym pleśni, drożdży), porostów,
glonów,
5)	oddziaływania warunków środowiskowych, w tym wilgotności powietrza,
temperatury, ciśnienia, ciepła, światła,
	chyba że w ich następstwie wystąpiło Zdarzenie objęte zakresem ubezpieczenia, wówczas
WARTA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego Zdarzenia.

Za wysokość szkody przyjmuje się:
1)	w budynkach i budowlach koszt odbudowy lub remontu:
		 a) w pełnej wysokości w przypadku gdy suma ubezpieczenia ustalona została
w oparciu o wartość odtworzeniową lub wartość ewidencyjną brutto (księgową
wartość początkową środków trwałych),
		 b) z potrąceniem zużycia technicznego w przypadku gdy suma ubezpieczenia
ustalona została w oparciu o wartość rzeczywistą,
		potwierdzony rachunkiem wykonawcy (lub kosztorysem, o ile WARTA uzna kosztorys
za wystarczający do ustalenia wysokości szkody),
2)	w budynkach w budowie – koszt odbudowy lub remontu do wysokości kosztów
poniesionych do dnia powstania szkody,
3)	w maszynach, urządzeniach, wyposażeniu, stacjonarnym i przenośnym sprzęcie
elektronicznym przyjmując koszt naprawy lub cenę nabycia przedmiotu tego samego
rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbliżonych parametrach,
z uwzględnieniem kosztu transportu i montażu:
		 a) w pełnej wysokości w przypadku gdy suma ubezpieczenia ustalona została w oparciu
o wartość odtworzeniową lub wartość ewidencyjną brutto (księgową wartość
początkową środków trwałych),
		 b) z potrąceniem zużycia technicznego w przypadku gdy suma ubezpieczenia
ustalona została w oparciu o wartość rzeczywistą,
4)	w środkach obrotowych – cenę nabycia lub koszt wytworzenia, nie więcej niż wartość
rynkowa,
5)	w rzeczach ruchomych przyjętych do sprzedaży – wartość podaną w dowodzie
przyjęcia pomniejszona o prowizję komisową, nie więcej niż wartość rynkowa,
6)	w rzeczach ruchomych przyjętych w celu wykonania usługi – koszt naprawy
uszkodzonego mienia, względnie wartość przedmiotu określoną
w dowodzie przyjęcia, powiększoną o udowodnioną wartość poniesionych nakładów,
nie więcej niż wartość rynkowa,
7)	w nakładach inwestycyjnych – koszt naprawy lub odbudowy uszkodzonego
przedmiotu z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji,
materiałów, potwierdzony fakturą wykonawcy (lub kosztorysem, o ile WARTA uzna
kosztorys za wystarczający do ustalenia wysokości szkody),
8) w gotówce – wartość nominalną,
9) w wartościach pieniężnych:
		 a) w czekach – kwoty wykazane na czekach,
w akcjach – wartość księgowa przypadająca na 1 akcję na dzień sporządzania
bilansu za okres obrachunkowy poprzedzający wystąpie nie szkody,
w obligacjach – wartość nominalna plus należne oprocentowanie,
		 b) w złocie, srebrze, platynie, kamieniach szlachetnych i półszlachetnych, perłach
i wyrobach z nich wykonanych – koszt ich zakupu lub wytworzenia, nie więcej niż
wartość rynkowa,
10)	w dziełach sztuki, przedmiotach o charakterze zabytkowym lub unikatowym,
eksponatach – wartość określoną przez rzeczoznawcę, wartość rynkową lub cenę
zakupu,
11)	w niskocennych składnikach mienia – cenę zakupu takiego samego lub najbardziej
zbliżonego parametrami składnika mienia,
12)	w mieniu prywatnym pracowników – wartość rzeczywistą, nie więcej niż
1.500 złotych na pracownika,
13)	w dokumentach, planach, modelach i wzorcach – koszt materiału oraz robocizny.
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Jeśli suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczonego w Systemie na sumy stałe lub
Systemie na sumy zmienne, określona w Dokumencie ubezpieczenia, jest niższa od jego
wartości ustalonej na dzień powstania Szkody zgodnie z rodzajem wartości, w której została
określona suma ubezpieczenia (niedoubezpieczenie), to wartość Szkody jest zmniejszana w
takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia tego przedmiotu pozostaje do jego wartości w
dniu powstania Szkody (zasada proporcji).

Korekty wartości Szkody ze względu na niedoubezpieczenie nie stosuje się, jeśli:
1)	wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu Szkody nie przekracza 130% sumy
ubezpieczenia tego przedmiotu,
2)	wartość Szkody przekracza wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu Szkody (Szkoda
całkowita),
3) wartość Szkody nie przekracza 50 000 PLN,
4)	suma ubezpieczenia mienia określona w Wartości księgowej brutto jest równa jego
wartości ewidencyjnej (Wartości księgowej brutto) wynikającej z ksiąg rachunkowych
Ubezpieczonego.
Za wartość Szkody przyjmuje się dla:
1)	budynków, budowli, lokali, nakładów inwestycyjnych – koszt odbudowy lub remontu,
przez który rozumie się koszty robót budowlano-instalacyjnych
z uwzględnieniem nakładów na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzoru
nad budową, wyliczone zgodnie z zasadami kalkulacji i ustalania cen na podstawie
katalogów nakładów rzeczowych i katalogów nakładów pracy oraz publikowanymi
cenami średnimi obowiązującymi na danym terenie, potwierdzone rachunkami
wykonawcy lub kosztorysem, o ile kosztorys jest wystarczający do ustalenia wartości
Szkody:
		 a) w
 pełnej wysokości tych kosztów, jeśli suma ubezpieczenia została ustalona
w Wartości odtworzeniowej albo Wartości księgowej brutto,
		 b) z potrąceniem zużycia technicznego mienia, jeśli suma ubezpieczenia została
ustalona w Wartości rzeczywistej,
2)	maszyn, urządzeń, wyposażenia, w tym sprzętu elektronicznego, niskocennych
składników mienia – koszt naprawy lub nabycia przedmiotu tego samego
rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach
z uwzględnieniem kosztów niezbędnych do przywrócenia mienia do stanu
przed powstaniem Szkody (jeśli zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia),
w szczególności kosztów transportu, demontażu i montażu, opłat celnych,
przywrócenia Oprogramowania stanowiącego seryjną i integralną część mienia:
		 a) w pełnej wysokości tych kosztów, jeśli suma ubezpieczenia została ustalona
w Wartości odtworzeniowej albo Wartości księgowej brutto,
		 b) z potrąceniem zużycia technicznego mienia, jeśli suma ubezpieczenia została
ustalona w Wartości rzeczywistej,
3) środków obrotowych – koszt ich nabycia lub ponownego wytworzenia,
4)	mienia osób trzecich – koszt naprawy albo Wartość rzeczywistą mienia, jednak nie
więcej niż wartość ustaloną pomiędzy usługodawcą i Ubezpieczonym, powiększoną o
udokumentowane koszty, które Ubezpieczony poniósł w związku
z wykonaniem usługi, bez uwzględnienia prowizji komisowej i marży,
5) gotówki – wartość nominalną,
6) pozostałych wartości pieniężnych:
		 a) d
 okumentów zastępujących w obrocie gotówkę – wartość odpowiadającą cenie ich
wykupu (sprzedaży) z dnia powstania Szkody,
		 b) złota, srebra, platyny i innych metali z grupy platynowców, kamieni szlachetnych i
półszlachetnych, pereł, bursztynu, a także wyrobów z nich wykonanych – koszt ich
nabycia lub ponownego wytworzenia,
7) 	dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym, eksponatów –
wartość określoną przez rzeczoznawcę lub osobę posiadającą stosowne uprawnienia
do wyceny, Wartość rynkową albo cenę nabycia,
8) modeli i wzorców – koszty materiałów oraz robocizny,
9) mienia pracowniczego – koszt naprawy albo Wartość rzeczywistą przedmiotu.
Wartość Szkody, jest korygowana w następujący sposób:
1) wartość Szkody pomniejsza się o wartość pozostałości, czyli wartość mienia, które może
być przeznaczone do dalszego użytku, sprzedaży, naprawy lub przerobienia,
2) wartość Szkody pomniejsza się także w przypadku niedoubezpieczenia i zastosowania
zasady proporcji.

Miejsce w OWU Zagadnienie

Ustalenie
wysokości
odszkodowania

OWU mienia od zdarzeń losowych z 1 maja 2008 r. zmienione Aneksem Nr 1 i 2
OWU utraty zysku z 22 grudnia 1995 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3, 4 i 5

OWU mienia i utraty zysku brutto z 1 stycznia 2022 r.

Wysokość odszkodowania będzie odpowiadać wysokości udokumentowanej szkody
w mieniu skorygowanej następująco:
1)	od ustalonej wysokości szkody potrąca się wartość mienia, które nadaje się jeszcze
do dalszego użytku, sprzedaży, przeróbki lub odbudowy,
2)	do wysokości szkody dolicza się poniesione
w granicach sumy ubezpieczenia koszty za bezpieczenia zagrożonego mienia przed
szkodą, koszty związane z ratowaniem dotkniętego szkodą mienia oraz koszty
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
3)	od tak wyliczonej kwoty potrąca się wysokość franszyzy redukcyjnej ustalonej
w umowie ubezpieczenia.

Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej udokumentowanej wartości Szkody
ustalonej zgodnie z § 13, jednak nie większej niż suma ubezpieczenia lub uzgodniony
w Umowie limit albo podlimit odpowiedzialności, z uwzględnieniem postanowień
określonych w OWU i Dokumencie ubezpieczenia oraz następujących zasad:
1)	do wartości Szkody dolicza się poniesione koszty ratowania ubezpieczonego mienia
oraz zapobieżenia Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, o których mowa
w § 6 ust. 5 oraz koszty dodatkowe, o których mowa § 6 ust. 6,
2)	od tak wyliczonej kwoty odejmuje się Franszyzę redukcyjną w wysokości określonej
w Dokumencie ubezpieczenia. W przypadku Szkód, do których mogą mieć
zastosowanie różne Franszyzy redukcyjne, od wyliczonej kwoty odejmuje się
najwyższą z nich.

O ile nie umówiono się inaczej, ustalone w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia
nie ulegają obniżeniu po wypłacie odszkodowania, za wyjątkiem sum ubezpieczenia
określonych w systemie na pierwsze ryzyko oraz ustalonych limitów od powiedzialności.
Ubezpieczenie Utraty zysku brutto (Sekcja II)

Konsumpcja sumy
ubezpieczenia

Nowe definicje
(najwazniejsze
z punktu
widzenia
produktu)

Działalność
operacyjna

BRAK

Koszty stałe

BRAK

Koszty zmienne

BRAK

Maksymalny okres
odszkodowawczy

BRAK

Obrót

DEFINICJA W OWU
Obrót – suma przychodów uzyskanych lub należnych Ubezpieczającemu z tytułu
sprzedanych lub dostarczonych produktów (wyrobów gotowych i usług), towarów
i materiałów w ramach prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności gospodarczej
w miejscu ubezpieczenia.

Obrót roczny

DEFINICJA W OWU
Obrót Roczny – jest to obrót uzyskany w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających
datę powstania szkody w mieniu

Okres
odszkodowawczy

DEFINICJA W OWU
Okres odszkodowawczy – jest to okres, który rozpoczyna się w dniu powstania szkody
w mieniu i trwa tak długo, jak szkoda ta wywierać będzie ujemne skutki na wyniki
prowadzonej działalności gospodarczej, nie dłużej jednak niż Maksymalny okres
odszkodowawczy ustalony w umowie ubezpieczenia. Maksymalny okres odszkodowawczy,
deklarowany przez Ubezpieczającego i określony w dokumencie ubezpieczenia (polisie),
nie powinien być krótszy niż 12 miesięcy.

Szkoda w mieniu

BRAK

Utrata zysku brutto BRAK

Przedmiot
ubezpieczenia

Zakres
ubezpieczenia

Wskaźnik zysku
brutto

BRAK

Zwiększone koszty
działalności

BRAK

Zysk brutto

BRAK

W granicach sumy ubezpieczenia WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody
polega jące na utracie przewidywanego Zysku Brutto, poniesionej przez Ubezpieczającego
w okresie odszkodowawczym
w związku ze:
1) spadkiem obrotów i
2)	wzrostem kosztów działalności gospodarczej, w rozumieniu niniejszych Ogólnych
Warunków, wskutek szkody w mieniu powstałej w miejscu ubezpieczenia
i w okresie ubezpieczenia, która spowodowała zakłócenie lub przerwę w ubezpie
czonej działalności gospodarczej Ubezpieczającego.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w jednym z następujących zakresów
ubezpieczenia:
1)	podstawowym obejmującym utratę Zysku Brutto wskutek szkody w mieniu
w następstwie: pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, wybuchu, implozji,
upadku statku powietrznego,
2)	rozszerzonym obejmującym utratę Zysku Brutto wskutek szkody w mieniu
w następstwie zdarzeń losowych wymienionych w pkt. 1) oraz jednego lub więcej
wymienionych poniżej zdarzeń losowych: powodzi, huraganu,deszczu nawalnego,
gradu, działania ciężaru śniegu i lodu, trzęsienia, zapadania lub osu wania się ziemi,
lawiny, dymu i sadzy, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, po średniego
uderzenia pioruna, upadku drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych,
zalania,
3)	pełnym obejmującym utratę Zysku Brutto wskutek szkody w mieniu w następstwie
wszystkich zdarzeń losowych,
lub
4)	w następstwie szkody w mieniu na skutek nagłego, niespodziewanego
i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia, o ile nie zostało ono wyłączone
z ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami §7, 8 i 9 Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia mienia oraz umowy ubezpieczenia mienia.

str. 4/5

Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania
z wyjątkiem sum ubezpieczenia ustalonych w Systemie na pierwsze ryzyko.
DEFINICJA W OWU
Działalność operacyjna (ubezpieczona działalność) – działalność operacyjna
w rozumieniu ustawy o rachunkowości, do prowadzenia której Ubezpieczony wykorzystuje
mienie objęte ochroną w ramach Ubezpieczenia mienia (Sekcji I).
DEFINICJA W OWU
Koszty stałe (ubezpieczone koszty działalności) – standardowe koszty Działalności
operacyjnej Ubezpieczonego, których wysokość nie zależy od wielkości produkcji, sprzedaży
lub świadczonych usług. Zalicza się do nich wszystkie koszty Działalności operacyjnej, które
nie są kwalifikowane jako Koszty zmienne.
DEFINICJA W OWU
Koszty zmienne (nieubezpieczone koszty działalności) – standardowe koszty Działalności
operacyjnej Ubezpieczonego, których wysokość zależy od wielkości produkcji, sprzedaży lub
świadczonych usług.
DEFINICJA W OWU
Maksymalny okres odszkodowawczy:
1)	deklarowany przez Ubezpieczającego i określony w Dokumencie ubezpieczenia
przewidywany maksymalny okres przerwy lub zakłóceń w Działalności operacyjnej
prowadzonej przez Ubezpieczonego, jakie mogą wystąpić bezpośrednio wskutek
Szkody w mieniu. Powinien odpowiadać okresowi, liczonemu od dnia powstania
Szkody w mieniu, który w przypadku całkowitego zniszczenia mienia będzie
potrzebny Ubezpieczonemu do odtworzenia tego mienia, ponownego rozpoczęcia
prowadzenia Działalności operacyjnej i uzyskania Obrotu, jaki Ubezpieczony
osiągnąłby, gdyby Szkoda w mieniu nie powstała,
2)	jest to jednocześnie maksymalny okres rozpoczynający się w dniu powstania Szkody
w mieniu, w którym WARTA ponosi odpowiedzialność za Utratę zysku brutto w ramach
Ubezpieczenia utraty zysku brutto (Sekcji II) i zawartej Umowy ubezpieczenia.
NOWA DEFINICJA W OWU
Obrót – suma przychodów uzyskanych lub należnych Ubezpieczonemu z tytułu
sprzedanych lub dostarczonych produktów (wyrobów gotowych i usług), towarów
i materiałów w ramach Działalności operacyjnej prowadzonej w miejscu ubezpieczenia,
w tym także przychodów ze środków publicznych w formie dotacji, subwencji, subsydiów
(dopłat) lub premii, które są związane z prowadzoną przez Ubezpieczonego produkcją,
sprzedażą produktów, towarów i materiałów lub świadczonymi usługami, jeśli koszty, które
te środki publiczne kompensują, ujmowane są w księgach rachunkowych Ubezpieczonego w
kosztach Działalności operacyjnej.
NOWA DEFINICJA W OWU
Obrót roczny – Obrót uzyskany w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę
powstania Szkody w mieniu, skorygowany proporcjonalnie do długości Maksymalnego
okresu odszkodowawczego (jeśli jest inny niż 12 miesięcy), z zastrzeżeniem § 20 ust. 4.
NOWA DEFINICJA W OWU
Okres odszkodowawczy – rzeczywisty okres przerwy lub zakłóceń w Działalności operacyjnej
prowadzonej przez Ubezpieczonego, który rozpoczyna się w dniu powstania Szkody w
mieniu i trwa tak długo, jak szkoda ta wywiera ujemny wpływ na Obrót i ubezpieczone
koszty prowadzonej przez Ubezpieczonego Działalności operacyjnej, jednak nie dłużej niż
Maksymalny okres odszkodowawczy.
DEFINICJA W OWU
Szkoda w mieniu – Szkoda, za którą WARTA ponosi odpowiedzialność w ramach
Ubezpieczenia mienia (Sekcji I) zgodnie z OWU i zawartą Umową.
DEFINICJA W OWU
Utrata zysku brutto – strata finansowa powstała w Okresie odszkodowawczym wskutek
przerwy lub zakłóceń w Działalności operacyjnej prowadzonej przez Ubezpieczonego,
będących bezpośrednim następstwem Szkody w mieniu, polegająca na nieosiągnięciu
prognozowanego Zysku brutto w wyniku spadku Obrotu lub poniesienia Zwiększonych
kosztów działalności, pomniejszona o zaoszczędzone w Okresie odszkodowawczym Koszty
stałe, których Ubezpieczony nie ponosił lub mógł ograniczyć.
DEFINICJA W OWU
Wskaźnik zysku brutto – udział procentowy Zysku brutto w Obrocie uzyskanym
w roku obrotowym bezpośrednio poprzedzającym datę powstania Szkody w mieniu,
z zastrzeżeniem § 20 ust. 4.
DEFINICJA W OWU
Zwiększone koszty działalności – udokumentowane i uzasadnione, dodatkowe lub
zwiększone koszty Działalności operacyjnej (niestandardowe stałe i zmienne koszty)
poniesione przez Ubezpieczonego w Okresie odszkodowawczym w celu ograniczenia lub
uniknięcia spadku Obrotu w Okresie odszkodowawczym wskutek Szkody w mieniu.
DEFINICJA W OWU
Zysk brutto – kwota stanowiąca różnicę pomiędzy:
1)	sumą wartości Obrotu w okresie oraz wartości produktów, półproduktów i produkcji
w toku według stanu na koniec okresu, a
2)	sumą wartości Kosztów zmiennych w okresie oraz wartości produktów, półproduktów
i produkcji w toku według stanu na początek okresu.
	Zysk brutto obejmuje swoim zakresem wszystkie rodzaje Kosztów stałych, które są
ponoszone przez Ubezpieczonego w ramach Działalności operacyjnej.
1.	Przedmiotem ubezpieczenia w ramach Ubezpieczenia utraty zysku brutto (Sekcji II)
jest prognozowany Zysk brutto, który Ubezpieczony może osiągnąć w Maksymalnym
okresie odszkodowawczym z tytułu Działalności operacyjnej prowadzonej w miejscu
ubezpieczenia, jeśli działalność ta nie zostanie przerwana lub zakłócona wskutek Szkody
w mieniu.
2.	W ramach Ubezpieczenia utraty zysku brutto ochroną objęte są również Zwiększone
koszty działalności.
1.	W ramach Sekcji II WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową Utratę zysku brutto,
powstałą wskutek Szkody w mieniu, poniesioną przez Ubezpieczonego w Okresie
odszkodowawczym, nie dłuższym niż Maksymalny okres odszkodowawczy,
z zastrzeżeniem postanowień § 18 oraz ograniczeń i limitów odpowiedzialności
określonych w OWU i Dokumencie ubezpieczenia.
2.	WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową Utratę zysku brutto niezależenie od
wysokości Franszyzy redukcyjnej określonej w Ubezpieczeniu mienia (Sekcji I).
3.	Ubezpieczenie utraty zysku brutto obejmuje Utratę zysku brutto wskutek Szkody
w mieniu w takim zakresie, w jakim zostało zawarte Ubezpieczenie mienia,
z zastrzeżeniem że:
1)	rozszerzenie zakresu Ubezpieczenia mienia w ramach Sekcji I o klauzule dodatkowe
do Sekcji I lub postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU nie skutkuje
automatycznym rozszerzeniem zakresu Ubezpieczenia utraty zysku brutto (Sekcji II)
o te klauzule dodatkowe i postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU,
2)	klauzule dodatkowe do Sekcji I lub postanowienia dodatkowe lub odmienne od OWU
wprowadzone do Ubezpieczenia mienia, które mają zastosowanie do Ubezpieczenia
utraty zysku brutto, są wskazane, pod rygorem nieważności,
w Dokumencie ubezpieczenia. Jeśli w tych klauzulach dodatkowych do Sekcji I lub
postanowieniach dodatkowych lub odmiennych od OWU w ramach Ubezpieczenia
mienia wskazano limity odpowiedzialności, to limity te są limitami na jedno
i wszystkie zdarzenia łącznie w odniesieniu do Ubezpieczenia mienia
i Ubezpieczenia utraty zysku brutto,
3)	zakres Ubezpieczenia utraty zysku brutto może zostać ograniczony, w stosunku
do zakresu Ubezpieczenia mienia, do Utraty zysku brutto wskutek Szkody w mieniu
w następstwie wybranych Zdarzeń losowych wymienionych w Dokumencie ubezpieczenia.
4.	Zakres Ubezpieczenia utraty zysku brutto może zostać rozszerzony za opłatą dodatkowej
składki o klauzule dodatkowe.

Miejsce w OWU

Zagadnienie

Klauzule dodatkowe w OWU
Klauzula ubezpieczenia mienia od ryzyk nazwanych
Klauzula ubezpieczenia wartości pieniężnych
w czasie transportu
Klauzula ubezpieczenia przepięcia innego niż spowodowane wyładowaniem
atmosferycznym
Klauzula ubezpieczenia awarii elektrycznej
Klauzula ubezpieczenia awarii mechanicznej
ZAŁĄCZNIK
Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
NR 1 – Klauzule
dodatkowe do Sekcji I Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych
Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej
Klauzula ubezpieczenia niezachowania wymaganej temperatury
przechowywania
Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu
Klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek społecznych
Klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności w ramach Sekcji I
Klauzula A – dostawców i odbiorców
ZAŁĄCZNIK
Klauzula B – braku dostępu
NR 1 – Klauzule
dodatkowe do Sekcji II Klauzula C – braku dostawy mediów
Klauzula D – odpowiedzialności dodatkowej
Inne klauzule dodatkowe		
72 godzin
Akcji ratunkowej
Automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości
Automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia (lokalizacji)
Braku części zamiennych
Czasu ochrony (początku okresu ubezpieczenia)
Dodatkowych kosztów po Szkodzie (ponad sumę ubezpieczenia)
*K
 osztów akcji ratowniczej, zapobieżenia szkodzie, oszalowania, umocnienia
mienia, ponownego napełnienia urządzeń i instalacji gaśniczych
* Kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, usunięcia i wywozu
naniesionych materiałów i odpadów, usług podmiotów zajmujących się
restytucją mienia
* Kosztów demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części mienia
* Kosztów dostosowania się do wymogów organów państwowych
*K
 osztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od
pracy oraz frachtu ekspresowego, w tym frachtu lotniczego
* Kosztów poszukiwania przyczyn szkody
* Kosztów odtworzenia dokumentacji
* Kosztów wynagrodzenia ekspertów (rzeczoznawców)
* Kosztów dozoru ubezpieczonego mienia po wystąpieniu szkody
* Kosztów naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Kosztów dodatkowych dot. BI
Klauzule dodatkowe
* Biegłych rewidentów
poza OWU (najczęściej
* Koszty odpraw
występujące
* Kary umowne
w Umowach)
Leeway – wg formuły sumy ubezpieczenia
Leeway – wg formuły szkody
Niezawiadomienia w terminie o szkodzie
Odbudowy mienia w nowej lokalizacji
Odkupienia urządzeń
Odpowiedzialności pomimo franszyzy (BI)
Pro rata temporis
Przewłaszczenia

OWU mienia od zdarzeń losowych z 1 maja 2008 r.
zmienione Aneksem Nr 1 i 2
OWU utraty zysku z 22 grudnia 1995 r. zmienione
Aneksem Nr 1, 2, 3, 4 i 5

OWU mienia i utraty zysku brutto
z 1 stycznia 2022 r.

Wariant zakresu ubezpieczenia

Klauzula dodatkowa do Sekcji I w OWU

Standardowo w zakresie

Klauzula dodatkowa do Sekcji I w OWU

BRAK

Klauzula dodatkowa do Sekcji I w OWU

Ryzyko dodatkowe w OWU
Ryzyko dodatkowe w OWU
BRAK
Klauzula dodatkowa w OWU
Klauzula dodatkowa w OWU

Klauzula dodatkowa do Sekcji I w OWU
Klauzula dodatkowa do Sekcji I w OWU
Klauzula dodatkowa do Sekcji I w OWU
Klauzula dodatkowa do Sekcji I w OWU – nowa treść
Klauzula dodatkowa do Sekcji I w OWU – nowa treść

Klauzula dodatkowa w OWU (rozmrożenia)

Klauzula dodatkowa do Sekcji I w OWU – nowa treść

Klauzula dodatkowa w OWU
Klauzula dodatkowa w OWU
Klauzula dodatkowa w OWU
Klauzula dodatkowa w OWU
Klauzula dodatkowa w OWU
Klauzula dodatkowa w OWU
Klauzula dodatkowa w OWU

Klauzula dodatkowa do Sekcji I w OWU – nowa treść
Klauzula dodatkowa do Sekcji I w OWU – nowa treść
Klauzula dodatkowa do Sekcji I w OWU – nowa treść
Klauzula dodatkowa do Sekcji II w OWU – nowa treść
Klauzula dodatkowa do Sekcji II w OWU – nowa treść
Klauzula dodatkowa do Sekcji II w OWU – nowa treść
Klauzula dodatkowa do Sekcji II w OWU – nowa treść

BRAK
§ 5 ust. 3 pkt 1 ppkt b OWU
Klauzula dodatkowa w OWU
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK

§ 2 ust. 2 pkt 61 OWU (definicja Zdarzenia losowego)
§ 6 ust. 4 pkt 1 OWU
§ 11 OWU
§ 5 OWU
§ 13 ust. 5 OWU
§ 22 ust. 3 OWU
§ 6 ust. 6 OWU (koszty dodatkowe po Szkodzie)

BRAK

§ 6 ust. 6 pkt 1 OWU

BRAK

§ 6 ust. 6 pkt 2 OWU

BRAK
BRAK

§ 6 ust. 6 pkt 3 OWU
§ 6 ust. 6 pkt 4 OWU

BRAK

§ 6 ust. 6 pkt 5 OWU

BRAK
§ 3 ust. 2 pkt 2, 3 OWU (przedmiot ubezpieczenia)
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
§ 15 ust. 9 pkt 1 OWU (120%)
§ 15 ust. 9 pkt 2 OWU (5 000 PLN)
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK
BRAK

§ 6 ust. 6 pkt 6 OWU
§ 6 ust. 6 pkt 7 OWU
§ 6 ust. 6 pkt 8 OWU
§ 6 ust. 6 pkt 9 OWU
§ 6 ust. 6 pkt 10 OWU
§ 17 ust. 6 OWU (koszty w związku z Utratą zysku brutto)
§ 17 ust. 6 pkt 1 OWU
§ 17 ust. 6 pkt 2 OWU
§ 17 ust. 6 pkt 3 OWU
§ 13 ust. 9 pkt 1 OWU (130%)
§ 13 ust. 9 pkt 3 OWU (50 000 PLN)
§ 29 ust. 4 OWU z związku z § 29 ust. 2 pkt 4 OWU
§ 13 ust. 4 OWU
§ 13 ust. 6 OWU
§ 17 ust. 2 OWU
§ 26 ust. 10 i 11 OWU
§ 25 ust. 3 pkt 2 OWU
§ 8 ust. 2 pkt 1 OWU w zwiazku z § 2 ust. 2 pkt 33 (definicja
Reprezentantów)
Standardowo w zakresie
§ 26 ust. 5 OWU
§ 29 ust. 2 pkt 4 OWU (7 dni)
§ 29 ust. 2 pkt 4 OWU
§ 4 ust. 2 pkt 3 OWU
§ 4 ust. 2 pkt 2 OWU
§ 32 ust. 2 OWU w związku z § 2 ust. 2 pkt 26 (definicja
Pracownika)
Standardowo w zakresie, w związku z § 2 ust. 2 pkt 16
(definicja Kradzieży z włamaniem)
§ 13 ust. 9 pkt 4 OWU oraz
§ 13 ust. 2 pkt 1 ppkt a OWU, § 13 ust. 2 pkt 2 ppkt a OWU

Reprezentantów

BRAK

Składowania
Stempla bankowego
Terminu zgłaszania szkód
Terminu zgłaszania szkód (przedłużenia do pierwszego dnia roboczego)
Ubezpieczenie podczas targów i wystaw
Ubezpieczenie w warsztatch naprawczych

BRAK
§ 14 ust. 4 OWU
§ 20 ust. 8 OWU (2 dni)
BRAK
BRAK
BRAK

Wyłączenia regresu – osoby fizyczne

BRAK

Zewnętrzne urządzenia (elementy) budynków i budowli

BRAK

Zniesienie zasady proporcji dla mienia ubezpieczonego w wartościach
księgowych brutto

BRAK
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