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WNIOSEK O UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU
Wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku b  traktowane przez Aviv  TUO  S.A.
jako poufne i nie b  nikomu udost pnione.

1. Nazwa firmy i adres Ubezpieczaj cego;

2. Adres g ównej siedziby;

3. Krótka charakterystyka prowadzonej dzia alno ci gospodarczej;

4. Wykaz lokalizacji obj tych ubezpieczeniem z wyszczególnieniem rodzaju prowadzonej w nich
dzia alno ci gospodarczej (w razie potrzeby prosimy o sporz dzenie osobnego za cznika);

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

a) Ca kowita suma ubezpieczenia zysku brutto    PLN____________________

b) Ca kowita suma ubezpieczenia Funduszu p ac brutto   PLN____________________

c) Ca kowita suma zwi kszonych kosztów dzia alno ci   PLN____________________

6. Maksymalny okres odszkodowawczy; __________ miesi cy po dniu, w którym nast pi a szkoda
materialna

7. Czy ubezpieczaj cy prowadzi ksi gi rachunkowe zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, w tym
Ustaw  o rachunkowo ci z 29.09.1994 (Dz.U. nr 121, poz. 591) ?

8. Czy ksi gi rachunkowe s  prowadzone na bie co i regularnie audytowane? Prosimy o podanie firmy-
audytora, jej siedziby oraz daty ostatniego audytu.

9. Czy ksi gi rachunkowe mog  by , w razie potrzeby, natychmiast udost pnione rzeczoznawcy ?

10.Czy kiedykolwiek, w odniesieniu do ubezpieczenia maj tku lub utraty zysku, inne towarzystwo
ubezpiecze  odmówi o udzielenia ubezpieczenia lub odnowienia polisy lub te  wypowiedzia o umow
ubezpieczenia ?
W przypadku odpowiedzi pozytywnej, prosimy o podanie przyczyny takiej decyzji.

KALKULACJA SUMY UBEZPIECZENIA UTRATY ZYSKU

A. Kalkulacja sumy ubezpieczenia zysku brutto (zgodnie z definicj  zawart  w ogólnych warunkach
ubezpieczenia utraty zysku) na podstawie zatwierdzonego raportu rocznego za ostatni rok
obrachunkowy;

 Ca kowite przychody ze sprzeda y netto    PLN____________________
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 Wyroby gotowe i produkcja w toku - stan
 na koniec roku obrachunkowego     PLN____________________

MINUS

 Wyroby gotowe i produkcja w toku - stan
 na pocz tek roku obrachunkowego     (PLN____________________)

 Koszt zakupu surowców i materia ów u ywanych
 bezpo rednio w produkcji lub przy wiadczeniu us ug   (PLN____________________)

Pozosta e bezpo rednie koszty zmienne, w tym min.;

 Koszt materia ów pomocniczych u ywanych
 bezpo rednio przy produkcji lub przy wiadczeniu us ug
 (ok. 50% ca kowitych kosztów)     (PLN____________________)

 Koszty energii kwalifikowane jako koszt bezpo redni
 dzia alno ci produkcyjnej lub us ugowej
 (ok. 30% ca kowitych kosztów)     (PLN____________________)

 Opakowanie, fracht, op aty licencyjne     (PLN____________________)

 Inne (prosimy o osobn  specyfikacj  w przypadku
 wi kszej ilo ci pozycji)      (PLN____________________)

Koszty wynagrodze  z wy czeniem kosztów Zarz du
przedsi biorstwa (tylko w przypadku osobnego ubezpieczenia).
W przypadku uwzgl dnienia tej pozycji nale y wype ni
punkt B kwestionariusza       (PLN____________________)

Zysk brutto za rok obrachunkowy
ko cz cy si  ________________ PLN____________________

Dla maksymalnego okresu odszkodowawczego
szego od 12 miesi cy, suma zysku brutto

zostaje proporcjonalnie zwi kszona     PLN____________________

Powy sza suma zostaje urealniona z uwzgl dnieniem
przewidywanej dynamiki wzrostu sprzeda y, trendów
rynkowych oraz inflacji w okresie maksymalnego
okresu odszkodowawczego (nale y uwzgl dni  okres 2 kolejnych lat przy 12-miesi cznym okresie
odszkodowawczym);

Ostateczna suma ubezpieczenia utraty zysku PLN____________________

B. Kalkulacja sumy ubezpieczenia funduszu p ac brutto (z wy czeniem kosztów Zarz du
przedsi biorstwa) na podstawie zatwierdzonego raportu rocznego za ostatni rok obrachunkowy
– tylko w przypadku je eli fundusz p ac brutto ma zosta  wy czony z zysku brutto i obj ty
ubezpieczeniem na odr bnych warunkach;

Koszty wynagrodze  z wy czeniem kosztów Zarz du
(obejmuj ce gwarantowane premie, koszty ubezpiecze
spo ecznych oraz pozosta e obowi zkowe wydatki i odpisy
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zwi zane z systemem wynagrodze ) - suma przeniesiona
z odpowiedniej pozycji kalkulacji zysku brutto    PLN____________________

Dla maksymalnego okresu odszkodowawczego
szego od 12 miesi cy, suma kosztów wynagrodze

zostaje proporcjonalnie zwi kszona     PLN____________________

Powy sza suma zostaje urealniona z uwzgl dnieniem
przewidywanej dynamiki wzrostu sprzeda y, trendów
rynkowych oraz inflacji w okresie maksymalnego
okresu odszkodowawczego (nale y uwzgl dni  okres
2 kolejnych lat przy 12-miesi cznym okresie odszkodowawczym);
Ostateczna suma ubezpieczenia funduszu p ac brutto PLN____________________

Liczba pierwszych tygodni maksymalnego okresu
odszkodowawczego, w trakcie których ubezpieczeniem
pozostaje obj te 100% funduszu     _____________ tygodni

Cz  funduszu obj ta ubezpieczeniem w trakcie pozosta ych
tygodni maksymalnego okresu odszkodowawczego   _____________ %

DANE DOTYCZ CE UBEZPIECZENIA
1. Okres ubezpieczenia:
2. Zakres ubezpieczenia:

3. Informacje o szkodowo ci w ci gu ostatnich 5 lat
Data szkody Przyczyna szkody Wielko  straty Wysoko

otrzymanego
odszkodowania

w przypadku braku miejsca prosimy za czy  osobny wykaz

wiadczamy, e wszystkie informacje podane we wniosku s  prawdziwe i przyjmujemy
do wiadomo ci, e niniejszy wniosek wraz z wszystkimi innymi dostarczonymi przez nas
informacjami mo e stanowi  podstaw  umowy ubezpieczenia oraz jej integraln  cz .

Podpisanie niniejszego wniosku nie zobowi zuje wnioskodawcy ani Avivy do
zawarcia umowy ubezpieczenia.

Data         Podpis Ubezpieczaj cego


