
Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia utraty zysku o symbolu C0095 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 1 marca 2016 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie utraty zysku stanowi dodatek/suplement do ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych i jest skierowane do przedsiębiorców, którzy prowadzą 
księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości, tzw. „pełną księgowość”, a wartość ich majątku (trwałego i obrotowego) przekracza 
15 mln zł.

ü  utrata przewidywanego zysku brutto, który przedsiębiorca 
osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży 
towarów i usług, gdyby działalność prowadzona przez niego 
w miejscu ubezpieczenia nie została przerwana lub  
zakłócona na skutek zaistnienia szkody w mieniu  
w następstwie ubezpieczonych zdarzeń losowych. Zysk 
brutto nie jest jednakże definiowany i rozumiany w sposób 
księgowy, ale w sposób ubezpieczeniowy, czyli jako różnica 
między przychodami netto ze sprzedaży (skorygowanymi  
o zmianę stanu produktów, półproduktów i produkcji  
w toku – w przypadku działalności produkcyjnej) i kosztami 
zmiennymi, nie podlegającymi ubezpieczeniu, co oznacza 
inaczej, że ochroną ubezpieczeniową obejmowany jest 
zysk netto ze sprzedaży i stałe koszty działalności, które to 
przedsiębiorca ponosi, mimo wstrzymania lub ograniczenia 
prowadzonej działalności

Suma ubezpieczenia winna odpowiadać wartości 
przewidywanego zysku brutto w maksymalnym okresie  
odszkodowawczym zadeklarowanym przez Ubezpieczonego.
Szczegółowy opis podany jest w §4 OWU.

ü  zwiększone koszty działalności (w ramach sumy  
ubezpieczenia zysku brutto), czyli udokumentowane  
niezbędne koszty poniesione w celu ograniczenia szkody 
spowodowanej spadkiem przychodów z działalności  
operacyjnej, jednak do wysokości potencjalnej straty  
spowodowanej spadkiem przychodów, gdyby tych kosztów 
nie poniesiono, a więc do wysokości zysku brutto, który 
udało się zaoszczędzić dzięki poniesieniu tych kosztów

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu ubezpieczenia utraty 
zysku brutto zawarty jest w §3, §6 oraz załączniku nr 1  
„Klauzule dodatkowe” do OWU.

ü  we wskazanych w umowie miejscach prowadzenia działalności (miejscu ubezpieczenia) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba  
że inne ustalenia były zawarte w umowie ubezpieczenia

û  kosztów zmiennych, które nie są ponoszone/kontynuowane 
przez przedsiębiorcę po szkodzie w mieniu
û podatku od towarów i usług (VAT) oraz akcyzowego
û  zysków i kosztów, które nie są związane z prowadzoną 

działalnością operacyjną, tzn. pochodzą z operacji/spekulacji  
giełdowych i innych inwestycji kapitałowych
û kar umownych, chyba że umowa stanowi inaczej
û  amortyzacji środków trwałych lub ich części, jeśli uległy one 

całkowitemu zniszczeniu wskutek zaistniałej szkody  
w mieniu
û  kosztów odpraw zwalnianych pracowników, o ile nie  

wynikają z obowiązujących przepisów prawa
û  zwiększonych kosztów działalności, jeśli są one  

nieuzasadnione ekonomicznie, czyli nie ratują obrotu dzięki 
ich poniesieniu
û  pozostałych kosztów wymienionych w §7 OWU

!  utrata zysku brutto wskutek szkody w mieniu, za którą Warta 
nie ponosi odpowiedzialności

!  brak u przedsiębiorcy wystarczających środków finansowych 
niezbędnych do odtworzenia mienia we właściwym czasie

!  szkody spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego  
niedbalstwa

!  nieodtwarzanie zniszczonego mienia po szkodzie w mieniu

Pozostałe ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności  
uprawniające do odmowy lub ograniczenia wypłaty  
odszkodowania opisane są w §6, §7, §8 i §9 OWU.

Ubezpieczenie przedsiębiorstw
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ubezpieczyciel: TUiR „WARTA” S.A. Produkt: UTRATA ZYSKU (Dział II, Grupa 16)



Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli Ubezpieczony jest również Ubezpieczającym (zawiera umowę ubezpieczenia): 
–     podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku 

o ubezpieczenie lub w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
–     opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia lub zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
 
Niezależnie czy Ubezpieczony jest Ubezpieczającym (zawiera umowę ubezpieczenia):
–     zawiadomienie Warty w czasie trwania umowy o wszystkich zmianach mogących mieć wpływ na ocenę ryzyka, w szczególności takich jak zmiana 

profilu działalności, prowadzenie prac remontowych, modernizacyjnych, zmiany w mieniu znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
ubezpieczenia i w prowadzonej w tym otoczeniu działalności, przeniesienie działalności do innego miejsca, zmiana procesów technologicznych. 
Zawiadomienia należy dokonać na piśmie

–     prowadzenie, przechowywanie i chronienie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości oraz obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami wydawanymi przez Ministra Finansów

Obowiązki w przypadku wystąpienia szkody/zgłoszenia roszczenia:
–     w przypadku zajścia szkody w mieniu przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zapobieżenia szkodzie z utraty zysku lub zmniejszenia jej 

rozmiarów
–    zgłoszenie szkody nie później niż w ciągu 3 dni po powstaniu szkody w mieniu lub po dowiedzeniu się o jej powstaniu
–     zezwolenie Warcie i/lub powołanym przez nią niezależnym ekspertom na przeprowadzenie czynności w celu ustalenia wysokości utraconego zysku 

brutto i zakresu zobowiązań, w tym udostępnienia wszystkich ksiąg rachunkowych, pokwitowań, faktur/rachunków, bilansu, rachunku zysków 
i strat za ostatni zakończony rok obrotowy i innych dowodów oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień

Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego podane są w §8 i §9 OWU.

Składka może być płatna jednorazowo lub w ratach na rachunek bankowy wskazany w polisie.
Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona przy zawarciu umowy lub później, jeżeli takie ustalenia były w umowie ubezpieczenia. Wysokość 
rat składki i terminy płatności określane są w polisie.

Ochrona rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia z dniem wskazanym w polisie, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłacie 
składki, z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień.
Ochrona ustaje a umowa ulega rozwiązaniu:
–    z upływem terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty (7 dni) w przypadku nieuregulowania płatności z tytułu kolejnej raty składki 
–    w przypadku zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia działalności w miejscu ubezpieczenia
–    z dniem wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron lub odstąpienia od umowy
–    z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia na jaki umowa została zawarta

Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w §5 OWU.

–     od umowy można odstąpić za pomocą pisemnego powiadomienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny, jeżeli umowa 
została zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy

–     rozwiązać umowę można przed upływem okresu ubezpieczenia w drodze pisemnego wypowiedzenia w razie żądania przez nas zmiany wysokości 
składki w związku z ujawnieniem okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku – w terminie 14 dni ze skutkiem 
natychmiastowym

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §5 OWU.
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Postanowienia wstępne
§ 1

1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Utraty Zysku (zwanych da-
lej Ogólnymi Warunkami) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji  WARTA S.A. zwane dalej 
 WARTĄ) zawiera umowy ubezpieczenia utraty zysku z przedsiębiorcami (zwanymi dalej Ubez-
pieczającym), którzy prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz 591 z późniejszymi zmianami) i obowiązującymi w tym za-
kresie przepisami wydawanymi przez Ministra Finansów.

2. Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na cudzy rachunek (Ubezpieczonego).
3. Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia utraty zysku jest posiadanie lub jednoczesne zawar-

cie przez Ubezpieczającego z  WARTĄ umowy ubezpieczenia mienia wykorzystywanego przez 
Ubezpieczającego do prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie Ogólnych Warun-
ków Ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych  WARTA (zwanych dalej Ogólnymi Warunkami 
Ubezpieczenia mienia).

Definicje
§ 2

1. Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach wyrażenie „szkoda w mieniu” oznaczają zniszczenie, 
uszkodzenie lub utratę ubezpieczonego mienia znajdującego się w miejscu ubezpieczenia okre-
ślonym w umowie ubezpieczenia i wykorzystywanego przez Ubezpieczającego do prowadzenia 
działalności gospodarczej, o ile za takie zniszczenie, uszkodzenie lub utratę  WARTA ponosi od-
powiedzialność zgodnie z umową ubezpieczenia mienia zawartą na podstawie Ogólnych Warun-
ków Ubezpieczenia mienia.
Za mienie wykorzystywane przez Ubezpieczającego do prowadzenia działalności gospodarczej 
uważa się mienie ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiące jego wła-
sność lub znajdujące się w jego prawnym posiadaniu, za które ponosi odpowiedzialność i nad 
którym sprawuje kontrolę z zastrzeżeniem § 7 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia.
Za mienie wykorzystywane przez Ubezpieczającego do prowadzenia działalności gospodarczej 
nie uważa się mienia w trakcie budowy lub montażu z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli 4 
„Ubezpieczenie drobnych robót budowlano-montażowych”.

2. Określenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach oznaczają:
1) 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 działalno-
ści 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.

2) 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.

3) Zysk Brutto – kwota stanowiąca różnicę pomiędzy:
a) sumą wartości obrotu, produktów, półproduktów oraz produkcji w toku według stanu na 

koniec roku obrotowego, chyba że inne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków 
lub zawartej umowy ubezpieczenia wskazują inny termin,
a

b) sumą wartości produktów, półproduktów oraz produkcji w toku według stanu na początek 
roku obrotowego, chyba że inne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków lub za-
wartej umowy ubezpieczenia wskazują inny termin i nieubezpieczonych kosztów działal-
ności gospodarczej (kosztów zmiennych).

Wartości stanów produktów, półproduktów i produkcji w toku uzyskuje się z zapisów księgo-
wych prowadzonych przez Ubezpieczającego po urealnieniu przez niego ich wartości.

4) Nieubezpieczone Koszty Działalności Gospodarczej (Koszty Zmienne) – koszty i wy-
datki, których Ubezpieczający nie przewiduje ponosić w okresie po wydarzeniu się szkody 
w mieniu tak długo jak będzie trwać przerwa lub zakłócenia w prowadzonej przez niego dzia-
łalności gospodarczej.

5) Wskaźnik Zysku Brutto – jest to udział procentowy Zysku Brutto w obrocie uzyskanym 
w roku obrotowym bezpośrednio poprzedzającym datę powstania szkody w mieniu.

6) Obrót Roczny – jest to obrót uzyskany w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających 
datę powstania szkody w mieniu.

7) Obrót Standardowy – jest to obrót uzyskany w analogicznym okresie równym okresowi 
odszkodowawczemu z okresu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających szkodę w mieniu.

8) Przedsiębiorca – jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca 
osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu 
działalność gospodarczą.

9) Franszyza redukcyjna – jest to ustalona w umowie ubezpieczenia kwota stała albo kwota 
obliczona przez przemnożenie średniej dziennej wartości utraconego zysku brutto w okresie 
odszkodowawczym przez liczbę dni roboczych określoną w dokumencie ubezpieczenia (po-
lisie) jako czasowa franszyza redukcyjna.

3. Wartości, o których mowa w pkt. 5), 6), 7) będą tak korygowane przez  WARTĘ, aby uwzględ-
niały trendy zachodzące na rynku, specjalne okoliczności i uwarunkowania, które miałyby 
wpływ na rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez Ubezpieczającego przed lub po 
powstaniu szkody w mieniu lub wpłynęłyby na przebieg tej działalności, gdyby szkoda w mieniu 
nie wystąpiła.
Tak oszacowane wartości będą reprezentować maksymalnie przybliżone wyniki, które, gdyby nie 
szkoda w mieniu, zostałyby osiągnięte przez Ubezpieczającego w danym okresie po jej zaistnieniu.

4. Jeżeli Ubezpieczający jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzo-
wego, to wszelkie dane liczbowe, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach, nie będą 
uwzględniały tego podatku.

5. Dla potrzeb definicji wymienionych w ust. 2. przyjmuje się, że pomijane będą wszelkie zmia-
ny wprowadzone przez Ubezpieczającego w przyjętych przez niego zasadach prowadzenia 
rachunkowości.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 3

1. 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.

2. Z zastrzeżeniem ust. 6. 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,

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA  
UTRATY ZYSKU 

z dnia 22 grudnia 1995 zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3, 4 i 5 (TEKST JEDNOLITY) 

Informacja o postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia, o których mowa w art. 17 
ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 

(Dz.U. 2015, poz. 1844)

RODZAJ INFORMACJI NUMER JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ W OWU

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania 
i innych świadczeń lub wartości wykupu 
ubezpieczenia

§ 1ust. 3
§ 3 ust.1 - 2 i ust. 4
kl. A ust. 1, kl. B ust. 1 - 2, kl. C ust. 1

2. Ograniczenia oraz wyłączenia 
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń 
uprawniające do odmowy wypłaty 
odszkodowania i innych świadczeń lub ich 
obniżenia

§ 3 ust. 3
§ 7
§ 8 ust. 2
§ 9 ust. 4 - 5
kl. A ust. 2 - 3, kl. B ust. 3, kl. C ust. 2

Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli Ubezpieczony jest również Ubezpieczającym (zawiera umowę ubezpieczenia): 
–     podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku 

o ubezpieczenie lub w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
–     opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia lub zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
 
Niezależnie czy Ubezpieczony jest Ubezpieczającym (zawiera umowę ubezpieczenia):
–     zawiadomienie Warty w czasie trwania umowy o wszystkich zmianach mogących mieć wpływ na ocenę ryzyka, w szczególności takich jak zmiana 

profilu działalności, prowadzenie prac remontowych, modernizacyjnych, zmiany w mieniu znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
ubezpieczenia i w prowadzonej w tym otoczeniu działalności, przeniesienie działalności do innego miejsca, zmiana procesów technologicznych. 
Zawiadomienia należy dokonać na piśmie

–     prowadzenie, przechowywanie i chronienie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości oraz obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami wydawanymi przez Ministra Finansów

Obowiązki w przypadku wystąpienia szkody/zgłoszenia roszczenia:
–     w przypadku zajścia szkody w mieniu przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zapobieżenia szkodzie z utraty zysku lub zmniejszenia jej 

rozmiarów
–    zgłoszenie szkody nie później niż w ciągu 3 dni po powstaniu szkody w mieniu lub po dowiedzeniu się o jej powstaniu
–     zezwolenie Warcie i/lub powołanym przez nią niezależnym ekspertom na przeprowadzenie czynności w celu ustalenia wysokości utraconego zysku 

brutto i zakresu zobowiązań, w tym udostępnienia wszystkich ksiąg rachunkowych, pokwitowań, faktur/rachunków, bilansu, rachunku zysków 
i strat za ostatni zakończony rok obrotowy i innych dowodów oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień

Szczegółowe informacje na temat obowiązków Ubezpieczonego podane są w §8 i §9 OWU.

Składka może być płatna jednorazowo lub w ratach na rachunek bankowy wskazany w polisie.
Składka lub jej pierwsza rata powinna być zapłacona przy zawarciu umowy lub później, jeżeli takie ustalenia były w umowie ubezpieczenia. Wysokość 
rat składki i terminy płatności określane są w polisie.

Ochrona rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia z dniem wskazanym w polisie, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłacie 
składki, z zastrzeżeniem indywidualnych uzgodnień.
Ochrona ustaje a umowa ulega rozwiązaniu:
–    z upływem terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty (7 dni) w przypadku nieuregulowania płatności z tytułu kolejnej raty składki 
–    w przypadku zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia działalności w miejscu ubezpieczenia
–    z dniem wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron lub odstąpienia od umowy
–    z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia na jaki umowa została zawarta

Szczegółowe informacje na temat okresu ubezpieczenia i czasu trwania odpowiedzialności znajdują się w §5 OWU.

–     od umowy można odstąpić za pomocą pisemnego powiadomienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny, jeżeli umowa 
została zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy

–     rozwiązać umowę można przed upływem okresu ubezpieczenia w drodze pisemnego wypowiedzenia w razie żądania przez nas zmiany wysokości 
składki w związku z ujawnieniem okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku – w terminie 14 dni ze skutkiem 
natychmiastowym

Szczegółowe informacje na temat rozwiązywania umowy ubezpieczenia znajdują się w §5 OWU.
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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:
a) powodzi, 
b) huraganu,
c) 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,

d) zalania
3) pełnym obejmującym utratę Zysku Brutto wskutek szkody w mieniu w następstwie wszystkich 

zdarzeń losowych wymienionych w pkt. 1) i 2),
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 ubez-
pieczenia mienia.

3. Do określenia zdarzeń losowych, o których mowa w ust. 2. oraz w innych postanowieniach ni-
niejszych Ogólnych Warunków i umowy ubezpieczenia, mają zastosowanie definicje zawarte 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mienia.

4. Po opłaceniu dodatkowej składki w ramach określonych w klauzulach limitów odpowiedzialności 
istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia utraty zysku o następujące opcjonalne 
klauzule dodatkowe:
1) klauzule określone w Załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia:

a) klauzula 4 ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych,
b) klauzula 5 ubezpieczenia katastrofy budowlanej,
c) klauzula 6 ubezpieczenia awarii i uszkodzenia maszyn i urządzeń, 
d) klauzula 7 rozmrożenia,
e) klauzula 8 terroryzmu,
f) klauzula 9 strajków, zamieszek i rozruchów,
g) klauzula 10 ubezpieczenia mienia w czasie transportu,
przy czym limity odpowiedzialności  WARTY określone w poszczególnych ww klauzulach są 
limitami wspólnymi w ubezpieczeniu mienia i utraty zysku.

2) klauzule określone w Załączniku nr 1 „Klauzule Dodatkowe do Ogólnych Warunków ubez-
pieczenia utraty zysku”:
a) klauzula A dostawców i/lub odbiorców,
b) klauzula B braku dostępu do zakładu,
c) klauzula C braku dostawy mediów,
d) klauzula D odpowiedzialności dodatkowej,

5. Ubezpieczenie utraty zysku obejmuje wyłącznie te ryzyka, które zostały wskazane w umowie 
ubezpieczenia utraty zysku.

6. Zakres ubezpieczenia utraty zysku nie może być szerszy niż w umowie ubezpieczenia mienia.

Suma ubezpieczenia i składka
§ 4

1. Sumę ubezpieczenia stanowi kwota ustalona przez Ubezpieczającego na podstawie danych po-
danych we wniosku o ubezpieczenie utraty zysku i Załączniku nr 1 do tego wniosku „Kalkulacja 
sumy ubezpieczenia Zysku Brutto” za ostatni zakończony rok obrotowy.

2. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości przewidywanego Zysku Brutto w rozumie-
niu § 2 ust. 2. pkt. 3) z uwzględnieniem dynamiki wzrostu/spadku obrotu, sezonowości, trendów 
rynkowych, inflacji oraz innych czynników i uwarunkowań, mających wpływ na ubezpieczoną 
działalność Ubezpieczającego, oraz długości maksymalnego okresu odszkodowawczego.

3. Suma ubezpieczenia Zysku Brutto lub uzgodnione w umowie ubezpieczenia limity odpowiedzial-
ności dla dodatkowych klauzul opcjonalnych stanowią górną granicę odpowiedzialności  WARTY 
z zastrzeżeniem, że limit odpowiedzialności ustalony dla wybranej klauzuli dodatkowej zgodnie 
z § 3 ust. 4. pkt. 1) jest wspólny dla umowy ubezpieczenia utraty zysku oraz umowy ubezpie-
czenia mienia.

4. Podstawą określenia wysokości składki jest suma ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności 
i ustalona indywidualnie stawka.
Składka za czas trwania odpowiedzialności  WARTY ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka 
w oparciu o sumę ubezpieczenia określoną przez Ubezpieczającego z uwzględnieniem rodzaju 
prowadzonej działalności, miejsca i okresu ubezpieczenia, długości maksymalnego okresu od-
szkodowawczego, wysokości franszyzy redukcyjnej, zakresu ubezpieczenia, w tym jego rozsze-
rzenie o opcjonalne klauzule dodatkowe oraz przebiegu szkodowego ubezpieczenia. Przebieg 
szkodowy, wysokość franszyzy redukcyjnej ubezpieczenia ma wpływ na zastosowaną zniżkę lub 
podwyżkę składki ubezpieczeniowej.
WARTA zastrzega sobie prawo ustalenia składki w zależności od indywidualnej oceny ryzyka.

5. Jeżeli w okresie objętym umową ubezpieczenia nastąpi wzrost przewidywanej wartości sumy 
ubezpieczenia Zysku Brutto w stosunku do wartości prognozowanych w umowie ubezpieczenia 
np. wskutek wzrostu obrotu, bądź uruchomienia działalności w nowo otwartych lokalizacjach, 
Ubezpieczający winien powiadomić niezwłocznie  WARTĘ i za jego zgodą dokonać podwyższe-
nia sumy ubezpieczenia opłacając składkę dodatkową.

6. Z zastrzeżeniem ust. 5.  WARTA udziela ochrony ubezpieczeniowej nowo otwartym lokalizacjom, 
w których Ubezpieczający podejmuje działalność, o ile jest ona związana (współzależna) z dzia-
łalnością już prowadzoną i zgłoszona jest do ubezpieczenia w zakresie zgodnym z warunkami 
umowy ubezpieczenia utraty zysku oraz pod warunkiem, że mienie to jest objęte ochroną ubez-
pieczeniową  WARTY na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia.
Dodatkowa składka należna jest za okres od dnia uruchomienia działalności w nowej lokalizacji 
do końca trwania ważności umowy ubezpieczenia utraty zysku.
W celu wyliczenia należnej składki ubezpieczeniowej stosuje się stawkę ubezpieczeniową 
uzgodnioną w umowie ubezpieczenia utraty zysku.

7. Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Wyso-
kość należnej do zwrotu składki  WARTA oblicza proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu 
ubezpieczenia.

Zawarcie i czas trwania umowy ubezpieczenia
§ 5

1. Umowę ubezpieczenia w ramach niniejszych Ogólnych Warunków zawiera się na podstawie wy-
pełnionego i podpisanego przez Ubezpieczającego wniosku o ubezpieczenie utraty zysku wraz 
z załącznikiem nr 1 i 2 do tego wniosku, stanowiących integralną część umowy ubezpieczenia.

2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres jednego roku, który powinien pokrywać się z ro-
kiem obrotowym Ubezpieczającego, jeżeli nie umówiono się inaczej, a okres ubezpieczenia utra-
ty zysku nie może wykraczać poza okres ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych.

3. Odpowiedzialność  WARTY rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpie-
czenia, nie wcześniej jednak niż po opłaceniu składki w całości lub ustalonej w umowie pierw-
szej raty.

4. Jeżeli strony umówiły się, że  WARTA ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki, 
a składka lub pierwsza rata nie została opłacona w ustalonym terminie,  WARTA może wypowie-
dzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres przez który ponosiła 
odpowiedzialność.

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

6. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się przed upływem okresu ubezpieczenia:
1) w przypadku określonym w ust. 4.,
2) w razie nie opłacenia w terminie kolejnej raty składki, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

przez Ubezpieczającego wezwania do zapłaty, jeżeli w takim dodatkowym terminie rata nie 
została opłacona,

3) w dniu zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia przez Ubezpieczającego działalności 
gospodarczej w miejscu ubezpieczenia z innej przyczyny niż zdarzenie objęte ochroną 
ubezpieczeniową.

7. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa 
wypadku, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki poczynając od 
chwili, gdy zaszła ta okoliczność, nie wcześniej niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. 
W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę 
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

8. Odpowiedzialność  WARTY ustaje:
1) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki zawarta została umowa ubezpie-

czenia, jeśli umowa została zawarta na czas określony,
2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego w przypadku okre-

ślonym w ust. 5.,
3) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia w przypadkach określonych w ust. 6.,
4) w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, o którym 

mowa w ust. 7.
9. Odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczające-

go z obowiązku opłacenia składki za okres udzielonej przez  WARTĘ ochrony ubezpieczeniowej.
10. WARTA potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia (polisą).

Ustalenie wartości szkody i wysokości odszkodowania
§ 6

1. Odpowiedzialność  WARTY w ramach niniejszych Ogólnych Warunków ograniczona jest do war-
tości utraconego Zysku Brutto w związku ze (1) spadkiem obrotu i (2) wzrostem kosztów działal-
ności gospodarczej, a wypłaconą sumę odszkodowania stanowić będzie:
1) w odniesieniu do spadku obrotu – kwota uzyskana z pomnożenia wskaźnika Zysku Brutto 

przez wielkość, o jaką obrót uzyskany w okresie odszkodowawczym zmniejszył się, na skutek 
szkody w mieniu, w stosunku do Obrotu Standardowego,

2) w odniesieniu do wzrostu kosztów działalności gospodarczej – kwota dodatkowych (z za-
strzeżeniem postanowień poniższego ust. 4.) uzasadnionych wydatków poniesionych w celu 
uniknięcia lub zminimalizowania spadku obrotu, który, gdyby nie te wydatki, nastąpiłby 
w okresie odszkodowawczym. Kwota ta nie może przekroczyć kwoty wyliczonej poprzez po-
mnożenie wskaźnika Zysku Brutto przez wartość unikniętego w ten sposób spadku obrotu,

pomniejszona o wszelkie zaoszczędzone w okresie odszkodowawczym wydatki obciążające 
Zysk Brutto, których Ubezpieczający nie musiał ponosić lub poniósł w ograniczonym zakresie 
w związku z powstałą szkodą.

2. Jeżeli suma ubezpieczenia określona w dokumencie ubezpieczenia (polisie) okaże się niższa od 
kwoty powstałej z pomnożenia wskaźnika Zysku Brutto przez obrót roczny (odpowiednio zwięk-
szony, gdy maksymalny okres odszkodowawczy przekracza 12 miesięcy), kwota odszkodowania 
wyliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1. zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

3. Jeżeli w okresie odszkodowawczym będzie możliwe kontynuowanie działalności gospodar-
czej przez Ubezpieczającego lub osoby działającej na jego rzecz w innym miejscu niż miejsce 
ubezpieczenia, przychody uzyskane lub należne z tytułu prowadzenia ubezpieczonej dzia-
łalności gospodarczej zostaną uwzględnione przy wyliczaniu obrotu uzyskanego w okresie 
odszkodowawczym.

4. Jeżeli pewne koszty stałe związane z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością gospo-
darczą nie będą ubezpieczone w ramach niniejszych Ogólnych Warunków (będą odliczone przy 
kalkulacji Zysku Brutto rozumianego zgodnie z definicją podaną w niniejszych Ogólnych Warun-
kach), wówczas kwota dodatkowych wydatków podlegająca rekompensacie w ramach wzrostu 
kosztów działalności gospodarczej zostanie wyliczona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje Zysk 
Brutto do sumy Zysku Brutto i nieubezpieczonych kosztów stałych.

5. Szczegółowe dane i informacje, których  WARTA będzie wymagać na podstawie § 9, mogą być 
opracowane i przedstawione, na podstawie ksiąg rachunkowych i innych dokumentów księgo-
wych Ubezpieczającego, przez biegłego rewidenta, który bada księgi rachunkowe Ubezpieczają-
cego. Dane i informacje przedstawione przez biegłego rewidenta będą „początkowym” dowodem 
w odniesieniu do oceny wysokości roszczenia i ustalenia odszkodowania.
WARTA wypłaci Ubezpieczającemu uzasadnione wydatki stanowiące kwoty płatne temu bie-
głemu rewidentowi z tytułu opracowania przez niego takich szczegółowych informacji, danych, 
dowodów, zaświadczeń, oraz w związku z oświadczeniem, że takie informacje i dane są zgodne 
z księgami rachunkowymi lub innymi dokumentami księgowymi Ubezpieczającego, o ile kwota 
wypłacona na podstawie niniejszego postanowienia oraz kwota wypłacona z tytułu utraty Zy-
sku Brutto łącznie nie przekroczy ustalonego w dokumencie ubezpieczenia (polisie) podlimitu 
odpowiedzialności  WARTY na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla tychże 
wydatków płatnych biegłemu rewidentowi w ramach sumy ubezpieczenia Zysku Brutto, która jest 
górną granicą odpowiedzialności  WARTY.

6. Z należnego całkowitego odszkodowania ustalonego zgodnie z postanowieniami niniejszych 
Ogólnych Warunków potrąca się franszyzę redukcyjną określoną w umowie ubezpieczenia utraty 
zysku z zastrzeżeniem, że „czasowa franszyza redukcyjna”, określona w umowie ubezpiecze-
nia, nie powinna być krótsza niż 3 dni, o ile nie umówiono się inaczej.

Wyłączenia odpowiedzialności
§ 7

1. WARTA w ramach niniejszych Ogólnych Warunków nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową utra-
ty Zysku Brutto bezpośrednio lub pośrednio powstałej lub zwiększonej wskutek:
1) szkody w mieniu, za którą  WARTA nie ponosi odpowiedzialności na podstawie Ogólnych 

Warunków Ubezpieczenia mienia oraz zawartej umowy ubezpieczenia mienia,
2) decyzji kompetentnych władz administracji rządowej lub samorządowej zabraniającej lub 

opóźniającej odbudowy zniszczonego mienia i/lub dalszego prowadzenia działalności gospo-
darczej przez Ubezpieczającego,

3) braku u Ubezpieczającego wystarczających środków finansowych niezbędnych do odtworze-
nia mienia dotkniętego szkodą we właściwym czasie i możliwie jak najszybsze wznowienie 
działalności np. na skutek ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych na wartość inną niż 
odtworzeniowa, ubezpieczenia poniżej wartości (niedoubezpieczenie), wypłaty odszkodowa-
nia za szkodę w mieniu na rzecz leasingodawcy, wynajmującego, wydzierżawiającego, bądź 
banku z uwagi na przeniesienie praw własności z umowy ubezpieczenia (cesja),

4) opóźnień Ubezpieczającego w ponownym podjęciu działalności gospodarczej po szkodzie 
w mieniu, zależnych od Ubezpieczającego,

5) braku możliwości wykorzystania nieuszkodzonych zapasów z uwagi na upływ terminu przy-
datności,

6) innowacji i ulepszeń wprowadzonych w czasie odbudowy zniszczonego mienia,
7) niemożności ściągnięcia należności, w tym wskutek zniszczenia,, uszkodzenia, utraty doku-

mentacji, danych, nośników danych,
8) utraty danych, nośników danych,
9) szkody w mieniu, które nie jest ubezpieczone w  WARCIE na podstawie Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia mienia,
10) zaginięcia, braków stwierdzonych w trakcie sprawdzania lub spisywania stanu ilościowego 

majątku lub kradzieży, w tym kradzieży z włamaniem lub rabunku,
11) modyfikacji genetycznych, działania wirusów oraz bakterii,
12) działania wiatru, śniegu, gradu na namioty, szklarnie, inspekty,
13) przepięć, z wyjątkiem przepięć powstałych wskutek działania elektryczności atmosferycznej,
14) innej przyczyny niż szkoda w mieniu.

2. Ubezpieczeniu nie podlegają:
1) wszelkie koszty zależne od wielkości obrotu Ubezpieczającego, a w szczególności nakłady 

na surowce, materiały i/lub usługi, chyba że są one niezbędne do kontynuowania działalności 
gospodarczej po szkodzie lub stanowią niezależne od wielkości zużycia opłaty za media 
(pobór energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu i in.),

2) podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy,
3) składki ubezpieczeniowe zależne od obrotu,
4) opłaty licencyjne, celne, patentowe, skarbowe i inne opłaty,
5) wydatki na fracht oraz koszty przewozu, jeśli nie są kontynuowane zgodnie z umową han-

dlową (kontraktem),
6) zyski i koszty, które nie są związane z prowadzoną przez Ubezpieczającego działalnością go-

spodarczą np. pochodzą z operacji / spekulacji giełdowych i innych inwestycji kapitałowych,
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7) kary umowne z tytułu niewykonania zobowiązań handlowych (dostawczych/odbiorczych), do 
których Ubezpieczający będzie zobowiązany w przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań wskutek zaistniałej szkody w mieniu, chyba że umówiono się inaczej,

8) amortyzacja środków trwałych lub ich części, jeśli uległy one całkowitemu zniszczeniu w wy-
niku szkody w mieniu,

9) dodatkowe koszty działalności gospodarczej które powstały w związku z zaistnieniem oko-
liczności opisanych w § 7 ust 1. pkt. 3),

10) koszty odpraw dla zwalnianych pracowników, o ile nie wynikają z obowiązujących przepi-
sów prawa,

11) koszty roszczeń odszkodowawczych osób trzecich, w tym związane z nimi koszty sądowe 
i zastępstwa procesowego.

3. Odpowiedzialność  WARTY w ramach niniejszych Ogólnych Warunków jest wyłączona gdy:
1) w momencie powstania szkody mienie w miejscu prowadzonej przez Ubezpieczającego dzia-

łalności gospodarczej nie było ubezpieczone od ryzyka, z którego powstała szkoda w mieniu,
2) szkoda w mieniu powstała w innym czasie niż okres ubezpieczenia utraty zysku,
3) szkoda w mieniu powstała poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubez-

pieczenia utraty zysku,
4) Ubezpieczający zmienił profil prowadzonej działalności gospodarczej lub dokonał zmian 

w mieniu wykorzystywanym w tej działalności, przez co zwiększył ryzyko powstania szkody 
w mieniu i utraty Zysku Brutto, a zmiana ta miała wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, 
chyba, że Ubezpieczający powiadomił pisemnie  WARTĘ przed przeprowadzeniem powyż-
szych zmian i uzyskał na nie pisemną zgodę  WARTY. W przypadku zawarcia ubezpieczenia 
na cudzy rachunek warunek powiadomienia odnosi się zarówno do Ubezpieczającego jak 
i Ubezpieczonego, chyba, że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek,

5) przy zawieraniu umowy ubezpieczenia Ubezpieczający umyślnie podał do wiadomości 
 WARTY niezgodne z prawdą informacje, o które  WARTA zapytywała w formularzu oferty, 
wniosku o ubezpieczenie, albo przed zawarciem umowy w innych pismach, chyba, że nie 
miały one wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa powstania lub rozmiaru szkody 
w mieniu i utraty Zysku Brutto.
W przypadku zawarcia ubezpieczenia na cudzy rachunek zapis niniejszego punktu odnosi się 
zarówno do Ubezpieczającego jak i Ubezpieczonego, chyba, że Ubezpieczony nie wiedział 
o zawarciu umowy na jego rachunek,

6) Ubezpieczający podejmuje decyzję o nieodtwarzaniu utraconego mienia i zaniechaniu podję-
cia przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej.

Obowiązek prowadzenia ksiąg
§ 8

1. Ubezpieczający ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe oraz przechowywać i chronić do-
kumentację finansową (tzw. „zbiory”) zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza Ustawą 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami).

2. Jeżeli Ubezpieczający nie dopełnił umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków wy-
mienionych w ust. 1., to  WARTA może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub części, 
o ile naruszenie tychże obowiązków miało wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu odpowiedzial-
ności  WARTY bądź na zwiększenie rozmiarów szkody.

Obowiązki ubezpieczającego w przypadku wydarzenia się szkody
§ 9

1. W przypadku powstania szkody w mieniu, która może spowodować utratę Zysku Brutto, Ubezpie-
czający powinien natychmiast powiadomić jednostkę terytorialną  WARTY, z którą zawarł umowę 
ubezpieczenia, o powstaniu szkody w mieniu oraz o fakcie posiadania aktualnej umowy ubezpie-
czenia (polisy) utraty zysku z  WARTY (uważa się, że wymóg został spełniony, gdy Ubezpieczają-
cy dokonał zgłoszenia najpóźniej w ciągu 3 dni po powstaniu szkody w mieniu lub po dowiedzeniu 
się o jej powstaniu).

2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową 
 WARTA niezwłocznie przeprowadza postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zda-
rzenia, a także pisemnie informuje Ubezpieczającego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, 
jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania.

3. Z chwilą wystąpienia szkody w mieniu Ubezpieczający:
1) podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia lub zminimalizowania utraty Zysku Brut-

to uzyskując uprzednio akceptację  WARTY. Jednakże, jeśli ze względu na pilność sprawy 
Ubezpieczający nie będzie w stanie uzyskać takiej akceptacji przed podjęciem działań, a po-
niesione przez niego dodatkowe wydatki okażą się uzasadnione,  WARTA uwzględni je przy 
wyliczaniu odszkodowania, w ramach wzrostu kosztów działalności gospodarczej zgodnie 
z § 6 ust. 1. pkt 2),

2) zezwoli  WARCIE i/lub powołanym przez  WARTĘ niezależnym ekspertom na przeprowadze-
nie czynności w celu ustalenia wysokości utraconego Zysku Brutto i zakresu zobowiązań 
 WARTY,

3) nie później niż w ciągu 30 dni po upływie okresu odszkodowawczego lub w innym okresie 
uzgodnionym z  WARTĄ, dostarczy  WARCIE, na własny koszt, szczegółowych informacji 
odnośnie wysokości poniesionych strat i wysokości roszczenia, a także wszelkich danych 
wymaganych przez  WARTĘ, dotyczących ubezpieczenia mienia wykorzystywanego przez 
Ubezpieczającego do prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu ubezpieczenia oraz 
powstałej szkody w mieniu,

4) udostępni  WARCIE i/lub powołanym przez  WARTĘ niezależnym ekspertom wszystkie księgi 
rachunkowe, pokwitowania, faktury, rachunki, bilanse, dowody lub inną ewidencję dotyczącą 
prowadzonej działalności gospodarczej, oraz złoży niezbędne wyjaśnienia, których  WARTA 
może żądać przy ustalaniu wysokości odszkodowania.

4. Jeżeli Ubezpieczający nie dopełnił z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku określo-
nego w ust. 3. pkt.1),  WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą z tego powodu.

5. W przypadku nie wywiązania się przez Ubezpieczającego z winy umyślnej lub rażącego niedbal-
stwa z obowiązków określonych w ust. 1., ust. 3. pkt. 2)-4)  WARTA może odpowiednio zmniej-
szyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło 
 WARCIE ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

6. Ubezpieczający powinien poinformować  WARTĘ o każdej zmianie okoliczności istotnych do oce-
ny ryzyka, o które  WARTA zapytywała we wniosku o ubezpieczenie lub innej formie pisemnej 
oraz w odniesieniu do normalnych warunków prowadzenia działalności jakimi są np. prowadze-
nie prac remontowych, modernizacyjnych, zmiany w mieniu znajdującym się w bezpośrednim 
sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia i w prowadzonej w tym otoczeniu działalności, przeniesienie 
produkcji do innego miejsca, zmiana procesów technologicznych powstałych w czasie trwania 
umowy ubezpieczenia, mających wpływ na ocenę przyjętego ubezpieczenia, zwiększenie praw-
dopodobieństwa powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów.

Wypłata odszkodowania
§ 10

1. WARTA wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.

2. WARTA wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania za-
wiadomienia o powstaniu szkody polegającej na utracie Zysku Brutto objętej ochroną ubezpie-
czeniową. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności  WARTY, 
bądź wysokości odszkodowania nie jest możliwe w terminie 30 dni, odszkodowanie powinno być 
wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienia 
tych okoliczności było możliwe. Jednakże jeśli na podstawie przedłożonej przez Ubezpieczają-
cego dokumentacji możliwe będzie określenie bezspornej części odszkodowania, zostanie ona 
wypłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o powstaniu szkody polegającej 
na utracie Zysku Brutto.

3. Jeżeli po upływie pierwszego miesiąca kalendarzowego od początku przerwy w działalności oraz 
po upływie każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego możliwe będzie ustalenie bezspornej 
części odszkodowania przed całkowitym upływem okresu odszkodowawczego Ubezpieczający 
może wystąpić do  WARTY z wnioskiem o wypłatę owej kwoty, która zostanie zaliczona na poczet 
całości odszkodowania.

Wypłacane kwoty częściowe nie mogą przewyższyć takiej części szacunkowej kwoty odszkodo-
wania, która odpowiada części okresu odszkodowawczego, za jaki dokonano wypłaty. Wypłaco-
ne kwoty zostaną zaliczone na poczet całości odszkodowania.

4. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszo-
nym roszczeniu  WARTA informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem, wskazując 
na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą odmowę wypłaty odszkodowa-
nia, informując jednocześnie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

5. Wypłata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia Zysku Brutto ustalonej 
w umowie ubezpieczenia.

6. Postanowienia ust. 5. nie mają zastosowania do limitów odpowiedzialności  WARTY, wskazanych 
w umowie ubezpieczenia i ubezpieczonych na pierwsze ryzyko, dla których z chwilą wypłaty od-
szkodowania limit odpowiedzialności zostaje pomniejszony o kwotę wypłaconego odszkodowa-
nia. Limit ten Ubezpieczający może uzupełnić za zgodą  WARTY po opłaceniu dodatkowej składki 
uzgodnionej z  WARTĄ. Jeżeli jednak Ubezpieczający nie uzupełni tego limitu odpowiedzialności 
to w przypadku następnej szkody górną granicę odpowiedzialności  WARTY stanowi limit odpo-
wiedzialności, który pozostał po wypłacie odszkodowania za szkodę wcześniejszą.

Przejście roszczeń na  WARTĘ
§ 11

1. Roszczenie Ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, przecho-
dzi na  WARTĘ do wysokości wypłaconego odszkodowania. Jeżeli  WARTA pokryła tylko część 
roszczenia, Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia 
potrzeb przed roszczeniami  WARTY.

2. Ubezpieczający na wniosek  WARTY zobowiązany jest przekazać posiadane przez siebie, niezbęd-
ne do skutecznego dochodzenia przez  WARTĘ roszczeń regresowych dokumenty i informacje.

Powołanie eksperta
§ 12

1. Zarówno  WARTA, jak i Ubezpieczający mogą powołać własnych ekspertów do wyliczenia wyso-
kości odszkodowania należnego z tytułu utraty Zysku Brutto.

2. Każda strona ponosi koszty ekspertyzy sporządzonej przez eksperta przez nią powołanego, który 
w stosunku do strony powołującej nie może pozostawać w stosunku służbowym, w stosunku 
pracy lub w powiązaniu kapitałowym.

3. W przypadku, gdy jedna ze stron nie zgadza się ze sposobem wyliczenia odszkodowania wyko-
nanym przez drugą stronę,  WARTA i Ubezpieczający wyznaczą wspólnie neutralnego eksperta, 
którego ekspertyza będzie ostateczna i przyjęta przez obie strony. Koszty powołania wspólnego 
eksperta poniosą obie strony w równych częściach.

Postanowienia końcowe
§ 13

1. Za zgodą obu stron umowy ubezpieczenia mogą być ustalone i wprowadzone do umowy ubezpie-
czenia postanowienia dodatkowe lub odmienne od zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach.

2. W razie wprowadzenia do umowy ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub odmiennych od 
postanowień Ogólnych Warunków, niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie o tyle, o ile po-
stanowienia dodatkowe lub odmienne nie stanowią inaczej.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach mają zastosowanie prze-
pisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące prze-
pisy prawa polskiego.

4. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według prze-
pisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
ubezpieczającego, ubezpieczonego, uprawnionego z umowy z ubezpieczenia, spadkobiercy 
ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

5. Do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie niniejszych OWU stosuje się prawo polskie.
6. Skargi, zażalenia w tym reklamacje mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczone-

go lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do WARTY:
1) w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa, 
2) w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje, 
3) telefonicznie pod nr 502 308 308, 
4) w każdej jednostce WARTY, na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do pro-

tokołu.
Na wniosek klienta WARTA potwierdza wpływ skargi, zażalenia, reklamacji na piśmie lub  ustnie 
w rozmowie telefonicznej. WARTA rozpatrzy skargę, zażalenie lub reklamację w terminie 30 dni 
od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicz-
nej na wniosek składającego skargę, zażalenie, reklamację. W szczególnie skomplikowanych 
przypadkach termin na udzielenie odpowiedzi może zostać przedłużony do 60 dni, o czym wno-
szący skargę, zażalenie, reklamację zostanie uprzednio powiadomiony.  
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna 
wyznaczona przez Zarząd WARTY.
WARTA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

7. Zawiadomienia i oświadczenia związane z umową ubezpieczenia Ubezpieczający i  WARTA obo-
wiązani są składać na piśmie za pokwitowaniem odbioru lub przesyłać na adres jednostki teryto-
rialnej  WARTY, na terenie której zawarto umowę ubezpieczenia/adres siedziby Ubezpieczającego.

Niniejsze Ogólne Warunki w powyższym brzmieniu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia za-
wartych od dnia 1 marca 2016 roku.

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof KUDELSKI

Prezes Zarządu

Jarosław PARKOT
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
KLAUZULE DODATKOWE 

DO OGÓLNYCH  WARUNKÓW UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU

Na wniosek Ubezpieczającego oraz za zgodą  WARTY do umów ubezpieczenia zawieranych na pod-
stawie postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia utraty zysku mogą być wprowa-
dzone poszczególne określone poniżej Klauzule:

Klauzula A dostawców i/lub odbiorców
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia utraty zysku ustala się, że:
1. Jeżeli w mieniu dostawcy i/lub odbiorcy Ubezpieczającego, powstanie szkoda, która spowoduje 

zakłócenia lub przerwę w ubezpieczonym miejscu działalności gospodarczej Ubezpieczającego, 
w następstwie których poniesie on straty w zysku brutto,  WARTA. pokryje te straty w granicach 
limitu odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia w okresie odszkodowawczym, 
jednakże nie dłuższym niż maksymalny okres odszkodowawczy, określony w dokumencie ubez-
pieczenia (polisie), rozpoczynający się od dnia przerwania działalności gospodarczej Ubezpie-
czającego, o ile przyczyna szkody jest objęta ochroną ubezpieczeniową  WARTY. w ramach umo-
wy ubezpieczenia mienia oraz umowy ubezpieczenia utraty zysku.

2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie wyłącznie do dostawców i/lub odbiorców Ubezpieczające-
go z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazanych w dokumencie ubezpieczenia 
(pełna nazwa, adres siedziby).

3. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia utraty zysku 
zawarta jest w zakresie określonym w § 3 ust. 2. pkt 4) Ogólnych Warunków.

4. Górną granicą odpowiedzialności  WARTY z tytułu niniejszej klauzuli jest limit odpowiedzialności 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia określony w umowie ubezpieczenia.

5. Dla niniejszej klauzuli ustala się w umowie ubezpieczenia składkę dodatkową oraz franszy-
zę redukcyjną po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka przez  WARTĘ z zastrzeżeniem, że 
franszyza redukcyjna dla niniejszej klauzuli nie może być niższa niż wskazana dla umowy 
ubezpieczenia.

Klauzula B braku dostępu do zakładu
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia utraty zysku ustala się, że:
1. Ochrona ubezpieczeniowa  WARTY obejmuje utratę zysku brutto w miejscu działalności Ubez-

pieczającego spowodowaną zamknięciem dróg i innych możliwości transportu do i z zakładu 
w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia tj. w promieniu określonym w umowie ubez-
pieczenia (w m/km).

2. Zamknięcie takie musi być spowodowane zdarzeniem losowym objętym ochroną ubezpiecze-
niową  WARTY w ramach umowy ubezpieczenia mienia oraz umowy ubezpieczenia utraty zysku.

3. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia utraty zysku 
zawarta jest w zakresie określonym w § 3 ust. 2. pkt 4) Ogólnych Warunków.

4. Górną granicą odpowiedzialności  WARTY z tytułu niniejszej klauzuli jest limit odpowie-
dzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia określony w umowie 
ubezpieczenia.

5. Dla niniejszej klauzuli ustala się składkę dodatkową oraz franszyzę redukcyjną po dokonaniu in-
dywidualnej oceny ryzyka przez  WARTĘ z zastrzeżeniem, że franszyza redukcyjna dla niniejszej 
klauzuli nie może być niższa niż wskazana dla umowy ubezpieczenia.

Klauzula C braku dostawy mediów
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia utraty zysku ustala się, że:
1. WARTA obejmuje ochroną ubezpieczeniową utratę zysku brutto w miejscu działalności Ubezpie-

czającego, będącą następstwem przerwy lub zakłóceń w jego działalności gospodarczej, powsta-
łych na skutek szkód w mieniu dostawców energii elektrycznej, gazu oraz wody w następstwie 
zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową  WARTY w umowie ubezpieczenia mienia 
i umowie ubezpieczenia utraty zysku tj.: pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, wybuchu, 
implozji, upadku statku powietrznego.

2. WARTA nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową utratę Zysku Brutto spowodowaną brakiem me-
diów (energii elektrycznej, gazu oraz wody) w następstwie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 
napowietrznych i podziemnych linii przesyłowych.

3. Górną granicą odpowiedzialności  WARTY z tytułu niniejszej klauzuli na jedno i wszystkie zda-
rzenia w okresie ubezpieczenia jest limit odpowiedzialności określony w umowie ubezpieczenia.

4. Dla niniejszej klauzuli ustala się składkę dodatkową oraz czasową franszyzę redukcyjną po do-
konaniu indywidualnej oceny ryzyka przez  WARTĘ.

Klauzula D odpowiedzialności dodatkowej
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia utraty zysku oraz z zastrzeżeniem, że okres ubezpieczenia 
pokrywa się z rokiem obrotowym, o ile nie umówiono się inaczej, ustala się, że:
1. WARTA ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia Zysku Brut-

to powiększonej o uzgodnioną niniejszą Klauzulą odpowiedzialność dodatkową maksymalnie 
o 25% sumy ubezpieczenia Zysku Brutto.

2. Ubezpieczający deklaruje sumę ubezpieczenia w wysokości 125% Zysku Brutto w rozumieniu 
niniejszych Ogólnych Warunków, która zgodnie z ust. 1., stanowi górną granicę odpowiedzial-
ności  WARTY.

3. Ubezpieczający opłaca składkę zaliczkową w wysokości 80% składki rocznej wyliczonej dla 
ustalonej zgodnie z ust. 2. sumy ubezpieczenia, czyli dla 125% wartości zadeklarowanego 
Zysku Brutto.

4. WARTA nie będzie stosowała zasady niedoubezpieczenia w przypadku, jeśli rzeczywista wartość 
Zysku Brutto osiągnięta w okresie ubezpieczenia nie przekroczy 125% Zysku Brutto.

5. Uzgodniona niniejszą Klauzulą odpowiedzialność dodatkowa (maksymalnie 25% sumy ubezpie-
czenia Zysku Brutto) nie ma zastosowania do ubezpieczenia Zysku Brutto z limitem odpowie-
dzialności oraz do pozycji kosztów ubezpieczonych na pierwsze ryzyko.

6. Ubezpieczający jest zobowiązany w ciągu 3 miesięcy od zakończenia minionego okresu ubez-
pieczenia przedstawić  WARCIE rzeczywistą wartość osiągniętego Zysku Brutto w czasie trwania 
umowy ubezpieczenia utraty zysku na formularzu wymaganym przez  WARTĘ do ustalania sumy 
ubezpieczenia Zysku Brutto.

7. Jeżeli długość maksymalnego okresu odszkodowawczego wynosiła:
a) do 12 miesięcy to Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić kwotę Zysku Brutto za okres 12 

miesięcy poprzedzających koniec minionego okresu ubezpieczenia,
b) ponad 12 miesięcy do 18, 24 lub 36 miesięcy to Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić 

kwotę Zysku Brutto odpowiednio za okres 18, 24 lub 36 miesięcy poprzedzających koniec 
minionego okresu ubezpieczenia,

Dane winny być przedstawione na formularzu wymaganym przez  WARTĘ do ustalania sumy 
ubezpieczenia Zysku Brutto

8. Na podstawie informacji o rzeczywistej wartości osiągniętego Zysku Brutto w minionym okresie 
ubezpieczenia  WARTA dokona rozliczenia składki zaliczkowej w sposób następujący:
1) jeżeli zgłoszona do ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami ust. 6. wartość jest niższa 

od sumy ubezpieczenia Zysku Brutto obowiązującej w minionym okresie ubezpieczenia to 
składka opłacona za nadwyżkę zostanie zwrócona Ubezpieczającemu z zastrzeżeniem, że 
kwota zwrotu nie może przekroczyć 35% zainkasowanej składki.

2) jeżeli zgłoszona do ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami ust. 6., wartość jest wyższa 
od sumy ubezpieczenia Zysku Brutto obowiązującej w minionym okresie ubezpieczenia to 
Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę dodatkową od całej odpowiedzialności 
dodatkowej (w wysokości maksymalnie 25% sumy ubezpieczenia Zysku Brutto).

3) Ubezpieczający jest zwolniony z obowiązku dopłaty składki dodatkowej, jeśli zgłoszona war-
tość Zysku Brutto jest wyższa od jego sumy ubezpieczenia o 5%, chyba że  WARTA wypłaciła 
Ubezpieczającemu odszkodowania z tytułu utraty zysku, bądź jest zobowiązana do jego wy-
płaty, w wysokości przekraczającej składkę należną z tytułu tej umowy.

4) Jeżeli Ubezpieczający nie przedstawi rzeczywistej wartości Zysku Brutto osiągniętego w mi-
nionym okresie ubezpieczenia w wymaganym terminie (w ciągu 3 miesięcy od zakończenia 
minionego okresu ubezpieczenia), wówczas Ubezpieczający zobowiązany jest do zapłaty 
składki dodatkowej w wysokości 20% składki rocznej dla zadeklarowanej sumy ubezpiecze-
nia (125% wartości zadeklarowanego Zysku Brutto).

9. WARTA ma prawo do weryfikacji wartości Zysku Brutto w minionym okresie ubezpieczenia na 
podstawie danych bilansowych przedłożonych przez Ubezpieczającego.

10. W celu rozliczenia należnej składki ubezpieczeniowej (dopłata lub zwrot) stosuje się stawkę 
ubezpieczeniową uzgodnioną w umowie ubezpieczenia utraty zysku.



INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
DLA KLIENTA
UBEZPIECZENIA KORPORACYJNE

  WARTA dba o Pani/Pana dane, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania.

DLA UBEZPIECZAJĄCEGO DLA UBEZPIECZONEGO

ADMINISTRATOR 
I DANE KONTAKTOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ,, WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, Rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa 
(„ WARTA”). Z administratorem można się kontaktować pisemnie pod podanym adresem siedziby lub w sposób wskazany na stronie www.warta.pl.

ZAKRES I ŹRÓDŁO 
DANYCH

 WARTA uzyskała Pani/Pana dane osobowe od Ubezpieczającego w związku ze złożonym 
przez niego wnioskiem o sporządzenie oferty ubezpieczenia lub w związku z zawarciem 
umowy ubezpieczenia.

CEL, PODSTAWA 
PRAWNA I OKRES 
PRZET WARZANIA 
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez  WARTĘ w celu:
1) oceny ryzyka ubezpieczeniowego, wyliczenia składki ubezpieczeniowej oraz obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej, do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń; 
2) zapobiegania i wykrywania przestępczości – na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przez 5 lat, a w przypadku przedsiębiorców przez 10 lat 

od zawarcia umowy ubezpieczenia;
3) reasekuracji ryzyka – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  WARTĘ, tj. zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego związanego z zawartą umową, 

do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń dla obsługi i wykonania umowy ubezpieczenia;
4) windykacji i dochodzenia roszczeń oraz obrony praw  WARTY w postępowaniach przed sądami i organami państwowymi – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  WARTY, 

tj. możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń przysługujących  WARCIE bądź przedawnienia karalności 
czynu popełnionego na szkodę  WARTY; 

5) marketingu własnych produktów lub usług  WARTY, w tym profi lowania w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i fi nansowych oraz 
w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez  WARTĘ, tj. promowania własnych produktów lub usług  WARTY, 
do czasu wyrażenia przez Panią/ Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu; 

6) dochodzenia roszczeń regresowych przez  WARTĘ (w przypadku wypłaty przez  WARTĘ odszkodowania na Pani/Pana rzecz za szkodę wyrządzoną przez osobę trzecią) – na 
podstawie przepisów kodeksu cywilnego, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Pani/Panu względem osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę;

7) likwidacji szkody (o ile zostanie zgłoszona), w tym obsługi zgłoszenia, wydania decyzji ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania lub innego świadczenia – na podstawie 
umowy, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz przepisów kodeksu cywilnego, do momentu wydania przez  WARTĘ decyzji w przedmiocie wypłaty 
odszkodowania lub innego świadczenia, a także w celu rozpatrywania reklamacji (o ile zostanie złożona) – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji, a po upływie 
tego okresu w celach archiwizacyjnych na wypadek zgłoszenia kolejnej szkody lub dodatkowych roszczeń – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
 WARTĘ, tj. obrony przed roszczeniami, przez okres przedawnienia przysługujących Pani/Panu roszczeń; 

8) ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości, w tym w celach statystycznych, na 
podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przez okres obowiązywania umowy, przez okres likwidacji szkody w przypadku zgłoszenia szkody lub 
innego roszczenia oraz przez czas trwania ewentualnych postępowań sądowych związanych z dochodzonym przez Panią/Pana roszczeniem;

9) rachunkowym, na podstawie przepisów o rachunkowości, przez okres wskazany w tych przepisach, przedłużony o okres dochodzenia roszczeń;
10) oceny satysfakcji z usług  WARTY – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  WARTĘ, tj. kontroli przebiegu i podnoszenia standardów realizowanych 

usług na podstawie zebranych przez  WARTĘ opinii, przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenia a także w okresie następującym po rozpatrzeniu roszczeń o wypłatę 
odszkodowania lub świadczenia zgłoszonych do  WARTY; 

11) rozpatrywania wniosków, skarg i reklamacji innych niż związane z procesem likwidacji szkody – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji, a po ich rozpatrzeniu, 
w celach archiwizacyjnych, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  WARTĘ, tj. kontroli prawidłowości prowadzenia tych postępowań.

DO CZEGO 
PRZYSŁUGUJE PANI/
PANU PRAWO

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych – czyli uzyskania od  WARTY potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz informacji m.in. o: celach 

przetwarzania, kategoriach danych, kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie ich przechowywania i źródle ich pozyskania przez  WARTĘ;
2) ich sprostowania – czyli poprawienia lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;
3) ich usunięcia – w przypadkach wskazanych w art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do 

celów, w których zostały zebrane, lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków 
 WARTY wynikających z przepisów prawa);

4) ograniczenia przetwarzania – czyli zaprzestania przetwarzania, w szczególności, gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich 
przetwarzania – na okres pozwalający  WARCIE zweryfi kować zasadność żądania;

5) przenoszenia swoich danych – czyli do uzyskania od  WARTY w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana 
danych osobowych, które Pani/Pan dostarczył(a)  WARCIE i które  WARTA przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy. Ponadto 
ma Pani/Pan prawo zażądać, aby  WARTA przesłała innemu administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe;

6) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez  WARTĘ, w tym profi lowania na tej podstawie, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu 
bezpośredniego przez  WARTĘ; Pomimo sprzeciwu  WARTA jest uprawniona w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez 
 WARTĘ;

7) wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania interwencji ze strony pracownika  WARTY wobec decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, do wyrażania własnego 
stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji poprzez kontakt z  WARTĄ przez jej agenta, infolinię lub wysłanie wiadomości na adres e-mail: IOD@warta.pl.

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH

W celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy się skontaktować z inspektorem ochrony danych lub agentem. Kontakt z inspektorem jest możliwy drogą 
elektroniczną poprzez: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby  WARTY podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są na stronie internetowej: www.warta.pl 
w zakładce „Kontakt”. Kontakt z agentem ubezpieczeniowym jest możliwy osobiście lub drogą telefoniczną.

ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: inne zakłady ubezpieczeń lub inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 
Centralna Ewidencja Pojazdów, biura informacji gospodarczej i biura informacji kredytowej, Rzecznik Finansowy, organy administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia 
w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa, dostawcy usług assistance będących przedmiotem ubezpieczenia.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie  WARTY, m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub na 
obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, likwidacji szkód, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym 
wsparcie prawne, rzeczoznawcom majątkowym lub orzecznikom medycznym, agencjom marketingowym czy też agentom ubezpieczeniowym obsługującym umowę ubezpieczenia 
– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z  WARTĄ i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

INNE ŹRÓDŁA 
POZYSKIWANIA 
DANYCH

 WARTA zbiera dane od podmiotów zewnętrznych, tj.: od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – w zakresie np. historii szkodowości; Centralnej Ewidencji Pojazdów 
– w zakresie historii pojazdu; biur informacji gospodarczej oraz biur informacji kredytowej – w zakresie oceny wiarygodności płatniczej, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda; 
innych zakładów ubezpieczeń – w zakresie zgłoszonych zdarzeń; placówek medycznych – w zakresie informacji o stanie zdrowia, o ile została wyrażona zgoda; dostawców usług 
assistance – w zakresie przebiegu i rezultatów wykonanych usług; w przypadku przedsiębiorców – z rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonego przez Główny 
Urząd Statystyczny w zakresie danych tam ujawnionych w celu weryfi kacji ich poprawności oraz od innych podmiotów – w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka, wykonania umowy 
lub oceny zgłoszonego roszczenia.

OBOWIĄZEK 
PODANIA DANYCH

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, jak również może wynikać z przepisów 
prawa – brak podania tych danych może uniemożliwić zawarcie umowy ubezp ieczenia. 
Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.
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