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KLAUZULA ROZSZERZAJ CA
zakres ubezpieczenia prac budowlano-monta owych o ryzyko

UTRATY SPODZIEWANEGO ZYSKU
Przyj ta Uchwa  Zarz du Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpiecze  Ogólnych

Spó ka Akcyjna z dnia 8 grudnia 2003 roku z uwzgl dnieniem zmian wprowadzonych Uchwa
Zarz du CUP TUO SA z dnia 9 sierpnia 2007 roku

Za zgod  Avivy Towarzystwa Ubezpiecze  Ogólnych S.A. (zwanego dalej Aviva) oraz po
op aceniu przez ubezpieczaj cego dodatkowej sk adki, niniejsza klauzula stanowi rozszerzenie
umowy ubezpieczenia prac budowlanych i stanowi jej integraln  cz .

§ 1. Definicje

Dla potrzeb niniejszej klauzuli ustala si  nast puj ce poj cia i ich znaczenie:

Okres ubezpieczenia
Okres ubezpieczenia jest okre lony w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy
ubezpieczenia i ko czy si  wraz z up ywem ostatniego dnia ubezpieczenia wskazanego w
tym dokumencie lub te  z up ywem dnia, w którym faktycznie wygas o ubezpieczenie prac
budowlanych, w zale no ci od tego, która z dwóch wymienionych okoliczno ci zajdzie
wcze niej.

Planowane rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej
Data, okre lona w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia , w której
planowane jest zako czenie ubezpieczonych prac budowlanych oraz od której planowany
jest pocz tek dzia alno ci gospodarczej i uzyskiwania przychodów w rezultacie rozpocz cia
eksploatacji mienia, stanowi cego przedmiot ubezpieczenia prac budowlanych.

Okres odszkodowawczy
Okres, który rozpoczyna si  w dniu planowanego rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej, i
trwa tak d ugo, jak szkoda, która wydarzy a si  w trakcie realizacji prac budowlanych,
wywiera  b dzie, w wyniku opó nienia planowanej daty zako czenia takich ubezpieczonych
prac, ujemne skutki na planowane wyniki dzia alno ci gospodarczej, nie d ej jednak ni
maksymalny okres odszkodowawczy okre lony w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie
umowy ubezpieczenia.

Maksymalny okres odszkodowawczy
Maksymalny okres, który rozpoczyna si  w dniu planowanego rozpocz cia dzia alno ci
gospodarczej i w którym Aviva mo e ponosi  odpowiedzialno  za ujemne skutki jakie na
planowane wyniki dzia alno ci gospodarczej wywiera  b dzie, w rezultacie opó nienia
planowanej daty zako czenia ubezpieczonych prac budowlanych, szkoda, która wydarzy a si
w trakcie realizacji takich prac.

Okres wyczekiwania
Okres, rozpoczynaj cy si  w dniu planowanego rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej,
okre lony w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia, w trakcie którego
Aviva nie ponosi odpowiedzialno ci za ujemne skutki, jakie na planowane wyniki dzia alno ci
gospodarczej wywiera  b dzie, w rezultacie opó nienia planowanej daty zako czenia
ubezpieczonych prac budowlanych, szkoda, która wydarzy a si  w trakcie realizacji takich
prac.



2

Odpowiednia warto  szkody, za któr  Aviva nie ponosi odpowiedzialno ci, zostanie
wyliczona poprzez pomno enie redniej dziennej warto ci szkody w trakcie okresu
ubezpieczenia przez ilo  dni uzgodnionych w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie
umowy ubezpieczenia jako okres wyczekiwania.

Obrót
Suma przychodów uzyskanych lub nale nych ubezpieczaj cemu z tytu u dzia alno ci
produkcyjnej, najmu pomieszcze  lub innych us ug wiadczonych w ramach prowadzonej
przez ubezpieczaj cego dzia alno ci gospodarczej w miejscu ubezpieczenia.

Obrót roczny
Obrót jaki zosta by osi gni ty w ci gu pierwszych dwunastu miesi cy od daty planowanego
rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej, w przypadku gdyby w trakcie realizacji
ubezpieczonych prac budowlanych nie wydarzy a si  szkoda.

Zysk brutto
Kwota stanowi ca ró nic  pomi dzy:
- sum  warto ci obrotu, warto ci zapasów (wyrobów gotowych oraz produkcji w toku)

wed ug stanu na koniec roku obrachunkowego
- a sum  warto ci zapasów (wyrobów gotowych oraz produkcji w toku) wed ug stanu na

pocz tek roku obrachunkowego i nie ubezpieczonych kosztów wytworzenia.
Warto ci stanu zapasów (wyrobów gotowych oraz produkcji w toku) uzyskuje si  na
podstawie zapisów ksi gowych prowadzonych przez ubezpieczaj cego, po urealnieniu ich
warto ci.

Nie ubezpieczone koszty wytworzenia
Bezpo rednie koszty zmienne rozumiane jako koszty, które ulegaj  proporcjonalnej redukcji
w wyniku zmniejszenia poziomu aktywno ci gospodarczej przedsi biorstwa i zmniejszenia
warto ci obrotu.

Wska nik zysku brutto
Udzia  procentowy zysku brutto w warto ci obrotu, jaki zosta by osi gni ty w trakcie okresu
odszkodowawczego, w przypadku gdyby w trakcie realizacji ubezpieczonych prac
budowlanych nie wydarzy a si  szkoda.

§ 2. Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem, na podstawie warunków niniejszej klauzuli, obj ty jest szacowany zysk brutto,
który ubezpieczaj cy osi gn by z tytu u wytwarzania produktów lub sprzeda y towarów i us ug,
gdyby planowana przez niego dzia alno  gospodarcza w miejscu ubezpieczenia nie zosta a
opó niona lub zak ócona na skutek szkody w mieniu zaistnia ej w trakcie realizacji
ubezpieczonych prac budowlanych, z zastrze eniem postanowie § 4.

§ 3. Miejsce ubezpieczenia

Ubezpieczeniem pozostaje obj te miejsce realizacji ubezpieczonego kontraktu budowlanego,
okre lone w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia dla Rozdzia u I.
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§ 4. Zakres ubezpieczenia

Z zastrze eniem wszelkich postanowie  oraz wyklucze  zawartych w warunkach niniejszej
klauzuli, Aviva wyp aci ubezpieczaj cemu odszkodowanie do maksymalnej wysoko ci sumy
ubezpieczenia, zgodnie ze specyfikacj  zawart  w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie
umowy ubezpieczenia, przy czym warunkami bezwzgl dnymi i koniecznymi powstania
odpowiedzialno ci Avivy z tytu u ubezpieczenia spodziewanego zysku pozostaj :

1) opó nienie lub zak ócenie planowanej przez ubezpieczaj cego dzia alno ci
gospodarczej na terenie jego lokalizacji na skutek utraty lub uszkodzenia mienia w
rezultacie zaistnienia, w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, nag ego,
przypadkowego zdarzenia, z zastrze eniem postanowie  punktu 2) poni ej,

2) posiadanie przez ubezpieczaj cego w dniu powstania szkody wa nej ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich ryzyk budowy zawartej na podstawie ogólnych
warunków ubezpieczenia prac budowlanych Avivy i obejmuj cej zakresem w ramach
Rozdzia u I powsta  szkod  w mieniu, niezale nie od wysoko ci obowi zuj cej
franszyzy lub udzia u w asnego.

§ 5. Suma ubezpieczenia

1. Ca kowita suma ubezpieczenia spodziewanego zysku zostaje okre lona w dokumencie
potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia jako planowany zysk brutto w
maksymalnym okresie odszkodowawczym z jednoczesnym ustaleniem d ugo ci
maksymalnego okresu odszkodowawczego.

2. Wszelkie dane finansowe, które pos y ubezpieczaj cemu do wyliczenia sumy
ubezpieczenia okre lonej jako szacowany zysk brutto w okresie odszkodowawczym
powinny by  po wiadczone przez g ównego ksi gowego lub bieg ego rewidenta
ubezpieczaj cego.

USTALENIE WARTO CI SZKODY I WYSOKO CI ODSZKODOWANIA

§ 6. Spodziewany zysk brutto w maksymalnym okresie odszkodowawczym

Odpowiedzialno  Avivy z tytu u ubezpieczenia spodziewanego zysku brutto w maksymalnym
okresie odszkodowawczym, na podstawie warunków niniejszej klauzuli, ograniczona zostaje do
nie zrealizowanej warto ci spodziewanego zysku brutto, wynikaj cej ze spadku warto ci
planowanego obrotu oraz ze wzrostu kosztów dzia alno ci. Ca kowit  warto  szkody stanowi

dzie:
1) w odniesieniu do spadku warto ci planowanego obrotu - kwota uzyskana z

pomno enia wska nika zysku brutto przez wielko , o jak  faktyczny obrót osi gni ty
w okresie odszkodowawczym zmniejszy  si , na skutek zaistnia ej szkody, w stosunku
do planowanego obrotu w tym okresie, z zastrze eniem, e poziom wska nika zysku
brutto oraz warto  planowanego obrotu w okresie odszkodowawczym b
reprezentowa  maksymalnie przybli one wyniki, które, gdyby nie szkoda w mieniu,
zosta yby osi gni te przez ubezpieczaj cego w danym okresie po jej zaistnieniu, po
uprzednim uwzgl dnieniu trendów, specjalnych okoliczno ci i uwarunkowa
rynkowych, które mia yby wp yw na rozwój i przebieg planowanej dzia alno ci
gospodarczej ubezpieczaj cego,

2) w odniesieniu do wzrostu kosztów dzia alno ci - kwota dodatkowych, niezb dnych i
uzasadnionych wydatków (z zastrze eniem postanowie  klauzuli „Nie ubezpieczone
koszty sta e”) poniesionych w celu unikni cia lub te  zmniejszenia spadku warto ci
obrotu, który mia by miejsce w trakcie okresu odpowiedzialno ci w przypadku
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zaniechania tych wydatków, z zastrze eniem, e ca kowita kwota wydatków
dodatkowych nie przekroczy kwoty wyliczonej poprzez pomno enie wska nika zysku
brutto przez warto  unikni tego w ten sposób spadku planowanego obrotu, przy
czym powy sze kwoty zostan  pomniejszone o wszelkie zaoszcz dzone w trakcie
okresu odszkodowawczego wydatki, których ubezpieczaj cy nie musia  ponosi  lub
poniós  w ograniczonym zakresie w zwi zku z powsta  szkod , a które, w przypadku
ich poniesienia, obci yby zysk brutto.

Klauzula proporcjonalno ci
W przypadku gdy suma ubezpieczenia okre lona w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie
umowy ubezpieczenia jako spodziewany zysk brutto w maksymalnym okresie
odszkodowawczym oka e si  ni sza od sumy powsta ej w wyniku pomno enia wska nika
zysku brutto przez obrót roczny (proporcjonalnie zwi kszony w razie gdy maksymalny okres
odszkodowawczy przekracza dwana cie miesi cy), kwota odszkodowania wyliczona zgodnie
z postanowieniami warunków niniejszej klauzuli zostanie proporcjonalnie zmniejszona.
Klauzuli proporcjonalno ci nie stosuje si  w przypadku, kiedy w dokumencie
potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia okre lony zosta  procentowo dopuszczalny
wzrost szacowanej warto ci zysku brutto w maksymalnym okresie odszkodowawczym, chyba
e wzrost ten przekracza dopuszczalny poziom.

Franszyza redukcyjna lub udzia  w asny ubezpieczaj cego
Kwota okre lona w umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie warunków niniejszej
klauzuli jako „franszyza redukcyjna” stanowi udzia  w asny ubezpieczaj cego i b dzie
odejmowana od kwoty ka dej uzgodnionej ca kowitej warto ci ubezpieczonej szkody.
Wszystkie szkody, których warto  nie przekracza kwoty franszyzy redukcyjnej nie s  obj te
ubezpieczeniem.
Udzia  w asny ubezpieczaj cego w umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie warunków
niniejszej klauzuli mo e zosta  okre lony jako „okres wyczekiwania”. W takim przypadku
odpowiedzialno  Avivy dotyczy utraty zysku w trakcie okresu odszkodowawczego,
odpowiednio skróconego o okres wyczekiwania. Wszystkie szkody, których ujemne skutki na
wyniki prowadzonej dzia alno ci gospodarczej wywierane s  przez okres nie d szy od
okresu wyczekiwania, nie s  obj te ubezpieczeniem.

Nie ubezpieczone koszty sta e
W przypadku nie obj cia ubezpieczeniem którejkolwiek z pozycji kosztów sta ych i odj ciu,
razem z planowan  warto ci  nie ubezpieczonych kosztów wytworzenia, warto ci tej pozycji
przy kalkulacji sumy ubezpieczenia planowanego zysku brutto w okresie odszkodowawczym
(zgodnie z definicj  zawart  w warunkach niniejszej klauzuli), warto  nale nego
odszkodowania z tytu u wzrostu kosztów dzia alno ci zostanie uwzgl dniona jedynie w takiej
proporcji, w jakiej pozostaje warto  sumy ubezpieczenia planowanego zysku brutto do
warto ci sumy ubezpieczenia planowanego zysku brutto oraz nie ubezpieczonych kosztów
sta ych.

Okres odpowiedzialno ci Avivy
Aviva odpowiada za utrat  zysku jedynie w granicach okresu odszkodowawczego, z
zastrze eniem, e do okresu odszkodowawczego nie wlicza si  nieuzasadnionej zw oki
ubezpieczaj cego w podj ciu dzia alno ci gospodarczej.
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WY CZENIA

§ 7. Wy czenia szczegó owe

1. Odpowiedzialno  Avivy na podstawie warunków ubezpieczenia utraty spodziewanych
zysków jest wy czona w przypadku, kiedy:
1) niezrealizowanie spodziewanego zysku brutto, wynikaj ce ze spadku warto ci

planowanego obrotu oraz ze wzrostu kosztów dzia alno ci w rezultacie opó nienia
planowanej daty zako czenia ubezpieczonych prac budowlanych, nast pi o w wyniku:
a) utraty lub uszkodzenia mienia ubezpieczonego w ramach Rozdzia u I na podstawie

któregokolwiek z dodatków lub klauzul szczegó owych zapisanych w dokumencie
potwierdzaj cym zawarcie umowy ubezpieczenia prac budowlanych, które to
dodatki lub klauzule rozszerzaj  zakres ubezpieczenia poza zakres podstawowy
okre lony w ogólnych warunkach ubezpieczenia prac budowlanych, chyba e
strony wyra nie uzgodni y inaczej w umowie ubezpieczenia;

b) trz sienia ziemi, wybuchu wulkanu, tsunami, chyba e strony wyra nie uzgodni y
inaczej w polisie;

c) szkód w mieniu otaczaj cym, maszynach i urz dzeniach budowlanych oraz w
zapleczu placu budowy;

d) zniszczenia, utraty lub uszkodzenia jakichkolwiek materia ów pomocniczych lub
rodków obrotowych niezb dnych do prowadzenia planowanej dzia alno ci

gospodarczej;
e) jakichkolwiek restrykcji lub ogranicze  narzuconych przez w adze pa stwowe lub

publiczne;
f) zmian, dodatkowych modyfikacji, ulepsze , poprawienia jakichkolwiek b dów,

wad lub usterek, dokonanych po zaistnieniu zdarzenia szkodowego;
g) utraty lub uszkodzenia mienia, które zosta o przekazane do eksploatacji lub

ytkowania przez ubezpieczaj cego lub te  takiego mienia, dla którego ochrona
ubezpieczeniowa wygas a zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia prac
budowlanych.

2) szkoda jest wynikiem konieczno ci poniesienia kar umownych lub innych op at z tytu u
niedotrzymania lub niew ciwego wype nienia postanowie  kontraktu, z tytu u
opó nienia lub nie uko czenia prac obj tych kontraktem lub te  wynikiem konieczno ci
zap aty jakichkolwiek kar lub grzywien;

3) szkoda jest wynikiem utraty lub zmniejszenia przychodów lub zysków bezpo rednio w
konsekwencji zawieszenia, wycofania lub up yni cia terminu wa no ci jakiejkolwiek
umowy leasingu, licencji lub zamówienia etc. po rozpocz ciu planowanej dzia alno ci
gospodarczej przez ubezpieczaj cego;

4) Aviva odmówi a wyp aty odszkodowania z powodu braku odpowiedzialno ci za szkod
w mieniu, w wyniku której nast pi o opó nienie w rozpocz ciu planowanej dzia alno ci
gospodarczej przez ubezpieczaj cego;

5) szkoda nast pi a w pracach o prototypowym charakterze, chyba e strony uzgodni y
wyra nie inaczej w polisie;

6) szkoda w mieniu powsta a poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w umowie
ubezpieczenia prac budowlanych w Rozdziale I;

7) szkoda w mieniu jest wynikiem kradzie y z w amaniem, rabunku lub aktów
wandalizmu;

8) utrata zysku zosta a zwi kszona w trakcie trwania okresu odszkodowawczego na
skutek:
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a) decyzji w ciwych w adz lub organów, która uniemo liwia lub opó nia odbudow
zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie dzia alno ci gospodarczej przez
ubezpieczaj cego;

b) braku lub niemo no ci pozyskania przez ubezpieczaj cego funduszy lub rodków
kapita owych niezb dnych do tymczasowej odbudowy lub zast pienia
zniszczonego, uszkodzonego mienia lub te  odtworzenia zniszczonego mienia w
normalnym trybie.

2. Dodatkowo, odpowiedzialno  Avivy na podstawie warunków niniejszej klauzuli, nie
obejmuje strat b cych wynikiem:
1) niemo no ci ci gni cia nale no ci w rezultacie utraty dokumentów ksi gowych,
2) deprecjacji nie uszkodzonych materia ów lub zapasów,
3) niedoubezpieczenia w umowie ubezpieczenia prac budowlanych.

KLAUZULE I POSTANOWIENIA SZCZEGÓ OWE

§ 8. Raporty dotycz ce post pu prac budowlanych

Ubezpieczaj cy jest zobowi zany do informowania Aviv  o post pie prac budowlanych,
cych przedmiotem ubezpieczenia, przy czym informacja taka b dzie przekazywana w

formie raportów w okresach okre lonych w polisie.

§ 9. Przed enie okresu ubezpieczenia

1. Przed enie okresu ubezpieczenia uzgodnione pomi dzy ubezpieczaj cym a Aviv  dla
Rozdzia u I ubezpieczenia prac budowlanych w adnym przypadku nie b dzie rozumiane
jako równoczesne przed enie okre lonego w dokumencie potwierdzaj cym zawarcie
umowy ubezpieczenia okresu ubezpieczenia utraty spodziewanego zysku.

2. Wniosek o przed enie okresu ubezpieczenia utraty spodziewanego zysku powinien zosta
ony przez ubezpieczaj cego na pi mie na mo liwie jak najwcze niejszym etapie realizacji

ubezpieczonych prac budowlanych, przy czym wniosek taki powinien zawiera  szczegó owy
opis zaistnia ych okoliczno ci, które doprowadzi y do konieczno ci przed enia okresu
ubezpieczenia. Uzgodnienie przed enia okresu ubezpieczenia utraty spodziewanego zysku
jest wi ce jedynie w przypadku potwierdzenia tego faktu przez Aviv  na pi mie poprzez
wystawienie stosownego aneksu do dokumentu potwierdzaj cego zawarcie umowy
ubezpieczenia.

3. Ka da zmiana daty planowanego rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej powinna by
zg oszona przez ubezpieczaj cego, przy czym b dzie ona wi ca w odniesieniu do
ubezpieczenia utraty spodziewanego zysku jedynie w przypadku potwierdzenia tego faktu
przez Aviv  na pi mie poprzez wystawienie stosownego aneksu do dokumentu
potwierdzaj cego zawarcie umowy ubezpieczenia .

§ 10. Obowi zek zg aszania zmian lub nowych okoliczno ci zwi zanych z realizacj
ubezpieczonych prac budowlanych

W razie zaistnienia zmian lub nowych okoliczno ci maj cych istotny wp yw na ocen  przyj tego
do ubezpieczenia ryzyka i na zwi kszenie prawdopodobie stwa wyst pienia szkody, a w
szczególno ci w przypadku:

1) zmian w planowanym harmonogramie czasowym prac budowlanych;
2) dokonania istotnych modyfikacji, ulepsze  w jakimkolwiek z elementów

ubezpieczanych prac lub rozszerzenia ich zakresu;
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3) odst pstw od zalecanych lub pocz tkowo planowanych metod budowy lub monta u;
4) zaistnienia istotnych zmian w sytuacji prawnej lub kondycji finansowej

ubezpieczaj cego (takich jak faktyczne zaprzestanie dzia alno ci gospodarczej,
postawienie w stan likwidacji czy ustanowienie zarz du komisarycznego dla
ubezpieczaj cego);

umowa ubezpieczenia zawarta na warunkach niniejszej klauzuli automatycznie wygasa, chyba
e Aviva uprzednio wyrazi a pisemn  zgod  na kontynuacj  ubezpieczenia.

§ 11. Obowi zki ubezpieczaj cego w przypadku zaistnienia szkody

W razie stwierdzenia zaistnienia zdarzenia mog cego poci gn  za sob  utrat  spodziewanego
zysku, która mog aby stanowi  podstaw  do zg oszenia roszczenia z tytu u umowy
ubezpieczenia zawartej na podstawie warunków niniejszej klauzuli, ubezpieczaj cy jest
zobowi zany:

1)  dost pnych mu rodków w celu zmniejszenia lub unikni cia opó nienia w
realizacji ubezpieczonych prac budowlanych,

2) niezw ocznie, lecz nie pó niej ni  w terminie 7 dni roboczych zawiadomi  Aviv ,
3) bezzw ocznie zawiadomi  Policj  w przypadku, kiedy istnieje podejrzenie, e szkoda

powsta a w rezultacie wiadomego dzia ania, którego celem by o jej wyrz dzenie lub
te  w przypadku istnienia innych znamion przest pstwa,

4) udost pni  Avivie lub powo anym przez towarzystwo niezale nym ekspertom, wszelkie
dokumenty (w tym ksi gi rachunkowe, pokwitowania, faktury, rachunki, bilanse), które
mog  okaza  si  niezb dne do ustalenia okoliczno ci powstania szkody oraz okre lenia
wysoko ci odszkodowania, przy czym ubezpieczaj cy obowi zany jest jednocze nie
sporz dzi , najpó niej w ci gu trzydziestu dni od up ywu okresu odszkodowawczego,
na podstawie posiadanych materia ów i na w asny koszt, obliczenie poniesionych strat
oraz kalkulacj  wysoko ci roszczenia,

5) umo liwi  upowa nionym przedstawicielom Avivy dost p do miejsca budowy, w
którym wydarzy a si  szkoda, w celu podj cia bezpo rednich rozmów z
odpowiedzialnym za dane prace przedstawicielem wykonawcy lub podwykonawcy i
ustalenia mo liwych przyczyn wydarzenia si  szkody oraz jej zakresu i wp ywu na
interesy ubezpieczaj cego, a tak e w celu uzgodnienia mo liwych do podj cia dzia ,
tak aby w jak najwi kszym stopniu zapobiec opó nieniu ropocz cia planowanej
dzia alno ci gospodarczej przez inwestora, przy czym Aviva zastrzega sobie prawo
sformu owania rozs dnych rekomendacji dla unikni cia lub zminimalizowania okresu
takiego opó nienia.

§ 12. Wyp ata odszkodowania

W przypadku przyj cia przez Aviv  odpowiedzialno ci z tytu u umowy ubezpieczenia utraty
spodziewanego zysku, zawarte na podstawie warunków niniejszej klauzuli, Aviva wyp aci
odszkodowanie po up ywie okresu odszkodowawczego, w ci gu trzydziestu dni od dnia
dostarczenia przez ubezpieczaj cego pe nej dokumentacji uzasadniaj cej roszczenie oraz
wysoko  nale nego odszkodowania.

§ 13. Cz ciowe wyp aty odszkodowania w trakcie okresu odszkodowawczego

1. Aviva mo e dokonywa  na rachunek ubezpieczaj cego, nie cz ciej jednak ni  na koniec
ka dego kolejnego miesi ca, wyp at bezspornej cz ci odszkodowania z tytu u utraty
spodziewanego zysku, przed ca kowitym up ywem okresu odszkodowawczego. Wyp acona
kwota zostanie zaliczona na poczet ca ci odszkodowania, jednak e wyp acane kwoty
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cz ciowe nie b  mog y przewy szy  takiej cz ci ca kowitej sumy ubezpieczenia
okre lonej w polisie, która odpowiada cz ci maksymalnego okresu odszkodowawczego za
jaki dokonano wyp aty.

2. Aviva b dzie mia a prawo wstrzyma  wyp at  zaliczek na poczet odszkodowania w
przypadku kiedy prokuratura, z urz du lub na wniosek policji lub poszkodowanego i w
rezultacie zaistnienia zdarzenia mog cego poci gn  za sob  utrat  spodziewanego zysku,
wszcz a ledztwo przeciwko ubezpieczonemu w sprawie mo liwo ci pope nienia przez
niego przest pstwa.

§ 14. Beneficjenci ubezpieczenia

Jedynym ubezpieczonym i beneficjentem polisy zawartej na warunkach niniejszej klauzuli jest
Inwestor lub Zleceniodawca wymieniony w polisie.

§ 15. Obowi zek prowadzenia ksi g

1. Ubezpieczaj cy jest zobowi zany prowadzi  ksi gi rachunkowe oraz przechowywa  i
chroni  dokumentacj  finansow  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, a w szczególno ci
zgodnie z Ustaw  z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz.U. nr 121, poz. 591)
oraz w taki sposób aby nie mog y one ulec zniszczeniu w wyniku zdarzenia obj tego
ochron  ubezpieczeniow .

2. Ubezpieczaj cy jest zobowi zany, na wniosek Avivy, umo liwi  przedstawicielom
towarzystwa wgl d do dokumentów finansowych przed zawarciem umowy ubezpieczenia
oraz w ka dym momencie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

§ 16. Klauzula rabatowa

W przypadku gdy faktyczna warto  osi gni tego zysku brutto, na podstawie potwierdzonego
przez bieg ych rewidentów ubezpieczaj cego sprawozdania finansowego okre laj cego warto
zysku brutto osi gni tego w okresie dwunastu miesi cy po dacie rozpocz cia dzia alno ci
gospodarczej (odpowiednio zwi kszonego, gdy maksymalny okres odszkodowawczy przekracza
dwana cie miesi cy), oka e si  mniejsza ni  suma ubezpieczenia utraty spodziewanego zysku
zadeklarowana przez ubezpieczaj cego na pocz tku okresu ubezpieczenia, Aviva dokona
zwrotu pro rata niewykorzystanej sk adki od ró nicy wynikaj cej z przeszacowania zysku brutto.
Je li w trakcie okresu ubezpieczenia wydarzy a si  szkoda, której rezultatem by o roszczenie z
tytu u utraty spodziewanego zysku, warto  zysku brutto zawarta w powy szym sprawozdaniu
finansowym zostanie, w celu ostatecznego rozliczenia sk adki, zwi kszona przez
ubezpieczaj cego o kwot , o jak  zysk brutto zmniejszy  si  w trakcie dwunastu miesi cy po
dacie rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej w konsekwencji tej szkody.

§ 17. P atnicy podatków po rednich

Je eli ubezpieczaj cy jest p atnikiem podatku od towarów i us ug VAT oraz podatku
akcyzowego, to wszelkie dane liczbowe, o których mowa w niniejszych warunkach ogólnych,
nie b  uwzgl dnia y tego podatku.

§ 18. Biegli rewidenci

Szczegó owe dane i informacje, które Aviva mo e wymaga  na podstawie § 11. ust.1.pkt 4)
niniejszych warunków ogólnych, mog  by  opracowane i przedstawione, na podstawie ksi g
rachunkowych i innych dokumentów ksi gowych ubezpieczaj cego, przez bieg ego rewidenta,
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który bada ksi gi rachunkowe ubezpieczaj cego. Dane i informacje przedstawione przez
bieg ego rewidenta b  dowodem prima facie w odniesieniu do oceny wysoko ci roszczenia i
ustalenia odszkodowania.

§ 19. Prawo do powo ania ekspertów

W przypadku powstania szkody, ubezpieczaj cy oraz Aviva maj  prawo powo ania w asnych
ekspertów w celu wyliczenia wysoko ci odszkodowania nale nego z tytu u ubezpieczenia utraty
zysku na podstawie niniejszych ogólnych warunków, z zastrze eniem, e:

1) ka da strona ponosi koszty ekspertyzy sporz dzonej przez eksperta przez ni
powo anego,

2) w przypadku, kiedy jedna ze stron nie zgadza si  ze sposobem wyliczenia
odszkodowania wykonanym przez drug  stron , Aviva i ubezpieczaj cy wyznacz
wspólnie neutralnego eksperta, którego ekspertyza b dzie ostateczna i wi ca dla obu
stron, z tym e koszty powo ania wspólnego eksperta obie strony ponios  w równych
cz ciach.

§ 20. Postanowienia ko cowe

1. Umowa ubezpieczenia utraty spodziewanego zysku mo e zosta  zawarta na uzgodnionych
przez strony warunkach odbiegaj cych od postanowie  warunków niniejszej klauzuli, z
zastrze eniem e warunki dodatkowe nie mog  by  sprzeczne z bezwzgl dnie
obowi zuj cymi przepisami prawa. Dodatkowe klauzule umowne uzgodnione przez strony
powinny by  sporz dzone na pi mie pod rygorem niewa no ci.

2. W sprawach nie uregulowanych warunkami niniejszej klauzuli, zastosowanie maj  ogólne
warunki ubezpieczenia prac budowlano-monta owych, Commercial Union Polska -
Towarzystwo Ubezpiecze  Ogólnych S.A., z dnia 8 grudnia 2003.

3. W sprawach nie uregulowanych warunkami niniejszej klauzuli lub ogólnymi warunkami
ubezpieczenia prac budowlanych powo anych w punkcie 2. wy ej lub te  nie uzgodnionych
dodatkowo, maj  zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o dzia alno ci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z 2003 r.) oraz
inne obowi zuj ce akty prawne.

1 czerwca 2009 r. Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpiecze  Ogólnych SA zmieni o
nazw  na Aviva Towarzystwo Ubezpiecze  Ogólnych SA.


