
Pełne informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych warunkach ubezpieczenia utraty zysku w wyniku uszkodzenia 
sprzętu elektronicznego Electronic Loss of Profit Protect Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce z dnia 1 czerwca 2018 r. (OWU).  
W przypadku negocjacji warunków ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia znajdujące się w ofercie lub polisie. 
 
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie majątkowe od utraty zysku dedykowane dla sprzętu elektronicznego 
  

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?  
 
 

� W ramach Umowy ubezpieczeniem objęta jest utrata zysku, 
rozumiana zgodnie z definicją zawartą w § 5 pkt 2) OWU, 
z zastrzeżeniem wyłączeń do niniejszych OWU ujętych w § 7. 

� za utratę zysku uważa się poniesioną przez Ubezpieczonego 
w okresie odszkodowawczym stratę finansową, bezpośrednio 
wynikającą ze spadku obrotu i wzrostu kosztów wytwarzania, 
powstałą wskutek zakłóceń lub przerwy w działalności, będących 
następstwem wypadku; 

� za wypadek uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie 
określonego w Polisie sprzętu elektronicznego wskutek zdarzeń 
losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym, w szczególności 
wskutek: niewła ściwej obsługi , braku kwalifikacji, niewłaściwego 
użytkowania, zniszczenia przez osoby trzecie; ognia  (z płomieniami 
lub bez), wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, 
upadku statku powietrznego, a także szkód wynikłych w związku z 
gaszeniem, rozbiórką i porządkowaniem pogorzeliska oraz strat 
powstałych w trakcie wykonywania tych czynności; zalania wod ą z 
urządzeń wodno-kanalizacyjnych, powodzi, wylewu wód gruntowych, 
wód deszczowych, korozji, pary, mrozu, przemieszczania się lodu, 
wilgoci oraz działania innego rodzaju cieczy; burzy , wiatru, przypływu 
sztormowego, gradu, lawiny, osuwania się ziemi lub skał; błędów 
projektowych , wad materiałowych, odchyleń od norm 
produkcyjnych, przepięć, indukcji oraz wywołanych przez 
wyładowania atmosferyczne; 
 
pod warunkiem że wystąpiły one w obrębie ubezpieczonej lokalizacji 
określonej w Polisie, w czasie eksploatacji, napraw, przeglądów 
ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, za które Colonnade ponosi 
odpowiedzialność na podstawie umowy ubezpieczenia, o której 
mowa w § 4 ust. 3 OWU; 

� za utratę zysku uważa się poniesioną przez Ubezpieczonego w 
okresie odszkodowawczym stratę finansową (utrata zysku brutto), 
bezpośrednio wynikającą ze spadku obrotu i wzrostu kosztów 
wytwarzania, powstałą w okresie odszkodowawczym, wskutek 
zakłóceń lub przerwy w działalności, będących następstwem 
wypadku; 

� za zysk brutto uważa się kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy sumą 
wartości obrotu, produktów gotowych oraz produkcji niezakończonej 
według stanu na koniec roku obrotowego, a sumą wartości produktów 
gotowych oraz produkcji niezakończonej według stanu na początek 
roku obrotowego i nieubezpieczonych kosztów wytwarzania; 

� za nieubezpieczone koszty wytwarzania uważa się koszty zmienne, 
ulegające redukcji wraz ze spadkiem obrotu, spowodowanym 
zakłóceniami lub przerwą w działalności wskutek wypadku; 

� za okres odszkodowawczy uważa się okres faktycznych zakłóceń lub 
przerwy w działalności, rozpoczynający się w dniu wystąpienia 
wypadku i trwający tak długo, jak wypadek wywierać będzie ujemny 
wpływ na wyniki finansowe prowadzonej działalności, jednakże nie 
dłużej niż do końca określonego w Polisie maksymalnego okresu 
odszkodowawczego; 

� za maksymalny okres odszkodowawczy uważa się określony we 
wniosku przed zawarciem Umowy przez Ubezpieczającego, 
przewidywany okres zakłóceń lub przerwy w działalności wskutek 
wypadku; 

Całkowita odpowiedzialność ubezpieczyciela na podstawie umowy 
ubezpieczenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia tj. kwoty 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?  
 
Ubezpieczenie to nie obejmuje m.in. następujących ryzyk: 

×××× straty w wysokości franszyzy redukcyjnej, która określona jest w 
Polisie; 

×××× wydatków na surowce, materiały pomocnicze, produkcyjne lub 
otrzymane w celu sprzedaży ani wydatki na energię elektryczną, 
chyba że są to wydatki niezbędne do kontynuowania działalności; 

×××× podatku VAT, podatku akcyzowego ani opłat celnych; 
×××× opłat frachtowych ani pozostałych opłat transportowych, o ile nie 

wynikają ze stałych umownych zobowiązań; 
×××× ponoszonych składek ubezpieczeniowych zależnych od obrotu; 
×××× honorariów autorskich ani wynagrodzenia za patenty zależnych od 

obrotu. 
 

!!!!   Jakie s ą ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? 
 
 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty zysku m.in. z niżej 
wymienionych przyczyn: 
!!!! zniszczenia lub uszkodzenia narzędzi wymiennych, części, które ze 

względu na swoje zastosowanie lub charakter podlegają szybkiemu 
zużyciu lub amortyzacji; 

!!!! zniszczenia lub uszkodzenia powstałego wskutek: zawalenia się 
budynków, trzęsienia ziemi, huraganu, tsunami, wybuchu wulkanu; 

!!!! zniszczenia lub uszkodzenia, za które z mocy prawa lub na mocy 
kontraktu odpowiedzialny jest dostawca, wykonawca, pod-
wykonawca lub wykonujący naprawę, przewoźnik, spedytor; 

!!!! zniszczenia lub uszkodzenia powstałego wskutek wad lub usterek 
istniejących za wiedzą Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich 
przedstawicieli w chwili zawarcia Umowy, niezależnie od tego, czy te 
wady lub usterki były znane Colonnade, czy też nie; 

!!!! zniszczenia lub uszkodzenia wynikającego z umyślnego działania lub 
rażącego niedbalstwa ze strony Ubezpieczającego, Ubezpieczonego 
lub ich przedstawicieli; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie 
może być wypłacone, jeśli zapłata odszkodowania odpowiada w 
danych okolicznościach względom słuszności; 

!!!! następstwa: inwazji, działań wojennych (niezależnie od tego, czy 
wojna została wypowiedziana, czy też nie), wojny domowej, rebelii, 
rewolucji, powstania, buntu, rozruchów, strajków, lokautu, zamieszek 
publicznych, władzy militarnej lub uzurpatorskiej, czynów 
sabotażystów lub osób działających na rzecz jakiejkolwiek organizacji 
politycznej lub w porozumieniu z nią, spisku, konfiskaty, zajęcia, 
rekwizycji, zniszczenia lub uszkodzenia mienia na rozkaz rządu 
istniejącego de iure lub de facto lub jakichkolwiek władz publicznych; 

!!!! następstwa reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia 
radioaktywnego; 

!!!! zniszczenia lub uszkodzenia będącego bezpośrednim następstwem 
ciągłej eksploatacji oraz zużycia, kawitacji, erozji, korozji, rdzy, 
kamienia kotłowego; 

!!!! szkód w sprzęcie elektronicznym powstałych wskutek doświadczeń 
lub eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla 
danego sprzętu elektronicznego warunkach; 

!!!! szkód górniczych, tj. szkód związanych z ruchem zakładu górniczego 
w rozumieniu ustawy Prawa geologicznego i górniczego; 

!!!! utraty, zniszczenia, zepsucia lub innej szkody powstałych  
w zapasach, półproduktach, produktach lub innych materiałach 

Ubezpieczenie maj ątkowe utraty zysku w wyniku uszkodzenia sprz ętu 
elektronicznego  
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym 
 

Przedsi ębiorstwo: Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu  
działająca przez Oddział w Polsce 

Produkt:  Electronic loss of profit 
Protect 

 



określonej dla danego rodzaju ubezpieczonego zdarzenia, przedmiotu 
ubezpieczenia lub sekcji wskazanej w Polisie.   

niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej 
Ubezpieczonego; 

!!!! decyzji władz, która uniemożliwia lub opóźnia odtworzenie 
zniszczonego mienia; 

!!!! braku kapitału niezbędnego do odtworzenia zniszczonego mienia we 
właściwym czasie; 

!!!! szkód w sprzęcie elektronicznym oraz jego dodatkowych instalacjach 
niewymienionych w Polisie lub jakimkolwiek załączniku do niej, 
chociażby szkody te powstały na skutek uszkodzenia sprzętu 
elektronicznego objętego ubezpieczeniem; 

!!!! wstrzymania, odstąpienia od lub anulowania dzierżawy, licencji lub 
zamówienia, które nastąpiły po naprawieniu uszkodzonego wskutek 
wypadku sprzętu elektronicznego, jeśli działalność mogłaby być 
wznowiona, gdyby dzierżawy, licencje, zamówienia nie zostały 
wstrzymane lub anulowane; 

!!!! wynikającej z przyczyn wewnętrznych utraty wszystkich lub 
niektórych funkcji ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, 
niepowodującej jego zniszczenia lub uszkodzenia. 
 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty zysku powstałej lub 
zwiększonej wskutek: 
!!!! zdarzeń zaistniałych w okresie zakłóceń w działalności gospodarczej, 

które nie były skutkiem wypadku; 
!!!! nieuzasadnionej zwłoki Ubezpieczonego w podjęciu działalności 

gospodarczej; 
!!!! innowacji i ulepszeń wprowadzonych w trakcie odbudowy 

zniszczonego mienia; 
!!!! utraty danych lub dokumentów księgowych. 

 
Gdzie obowi ązuje ubezpieczenie  
W miejscu prowadzenia działalności przez ubezpieczonego na terenie RP, wyraźnie wskazanym w Polisie ubezpieczenia. 

 
Co należy do obowiązków ubezpieczonego? 

-  
-  

- Ubezpieczający i Ubezpieczony mają obowiązek udostępnić dokumenty, które Colonnade zasadnie uzna za niezbędne do rozpatrzenia 
wniosku o wypłatę odszkodowania. 

- Ubezpieczony, na własny koszt, podejmie wszelkie stosowne środki ostrożności oraz spełni wszelkie uzasadnione zalecenia Colonnade, aby 
nie dopuścić do wypadku lub utraty zysku, a także spełni wszelkie wymagania ustawowe oraz zalecenia producenta w odniesieniu do 
ubezpieczonych przedmiotów w celu zapobiegnięcia wypadkowi oraz utracie zysku, a w szczególności dotyczące montażu i instalacji oraz 
eksploatacji i prawidłowego utrzymania oraz konserwacji. Niezastosowanie się do obowiązków wskazanych powyżej stanowi podstawę do 
odmowy wypłaty lub odpowiedniego obniżenia odszkodowania przez Colonnade. 

- Colonnade zastrzega sobie prawo dokonania w dowolnym, stosownym terminie, poprzez swych przedstawicieli, inspekcji ubezpieczanego 
mienia w celu wyceny ryzyka powstania szkody, a Ubezpieczający i Ubezpieczony dostarczą przedstawicielom Colonnade wszelkie 
niezbędne do tego informacje, dokumenty, jak również zapewnią prawo wstępu do pomieszczeń (i na tereny), w których znajduje się 
ubezpieczone mienie. 

- W czasie trwania Umowy Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są usunąć szczególne zagrożenia, których usunięcia zasadnie z 
uwagi na okoliczności domaga się Colonnade, to znaczy: na własny koszt podejmą dodatkowe środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczne 
działanie ubezpieczonego sprzętu; nie mogą dokonywać ani dopuścić do dokonania żadnych przeróbek, które zwiększałyby 
prawdopodobieństwo wystąpienia szkody, jeżeli od Colonnade nie uzyskają na piśmie potwierdzenia kontynuacji ubezpieczenia. 

- Ubezpieczający i Ubezpieczony obowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów o prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym: 
prowadzenia ksiąg rachunkowych; chronienia dokumentacji finansowej, tak aby w razie szkody nie została ona zniszczona, uszkodzona lub 
zagubiona; prowadzenia wiarygodnej ewidencji ubezpieczonego mienia zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

- W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, które mogłoby dać podstawę do roszczeń z tytułu Umowy, Ubezpieczony jest zobowiązany: użyć 
dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiarów wypadku i utraty zysku oraz zapobiegnięcia ich zwiększeniu; zabezpieczyć 
bezpośrednio zagrożone mienie przed szkodą; niezwłocznie powiadomić Colonnade, nie później niż w ciągu 14 dni, podając szacunkową 
przyczynę oraz rozmiar straty lub szkody; niezwłocznie powiadomić miejscową jednostkę policji o każdym wypadku, który mógł powstać w 
wyniku przestępstwa; zachować uszkodzone części i udostępnić je przedstawicielowi lub rzeczoznawcy Colonnade; na żądanie Colonnade 
pozostawić miejsce zdarzenia i uszkodzone mienie w stanie niezmienionym do czasu przybycia przedstawiciela Colonnade, chyba że zmiana 
jest niezbędna w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia mienia; w takim przypadku Colonnade zobowiązuje się do dokonania oględzin 
miejsca szkody w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania powiadomienia o szkodzie; umożliwić Colonnade dokonanie czynności 
niezbędnych do ustalenia okoliczności wypadku, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień, a w 
szczególności udostępnić pełną dokumentację księgową. 

- W ciągu 30 dni po wypadku Ubezpieczony powinien zastosować wszelkie możliwe środki w celu kontynuowania działalności – w przeciwnym 
wypadku okres odszkodowawczy zostanie skrócony do 12 tygodni. 

- Ubezpieczony powinien utrzymywać ubezpieczone mienie oraz pomieszczenia, w których się ono znajduje, w należytym stanie technicznym, 
a także zabezpieczać swoje mienie zgodnie z ogólnie przyjętymi przepisami prawa, w tym właściwymi przepisami dotyczącymi: ochrony 
osób i mienia; ochrony przeciwpożarowej; prawa budowlanego; warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie; szczegółowych zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego 
oraz warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe; BHP, jak również zgodnie z polskimi normami. 

 
Jak i kiedy  należy opłaca ć składki?  
Jednorazowo lub ratalnie – w terminie i wysokości wskazanych w polisie, dokonując wpłaty na podane w Polisie konto ubezpieczyciela.  



 
Kiedy  rozpoczyna si ę i kończy ochrona ubezpieczeniowa?  
Jeżeli nie umówiono się inaczej, Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia wskazanego  
w Polisie, a kończy się z dniem, w którym Umowa ulega rozwiązaniu. 
Okres ubezpieczenia w ramach Umowy wynosi 12 miesięcy, z tym że nie może kończyć się później niż okres ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego w ramach umowy zawartej z Colonnade, o której mowa w § 4 ust. 3 OWU. 
Ochrona ubezpieczenia kończy się wraz z końcem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta lub z datą wcześniejszego 
rozwiązania umowy ubezpieczenia lub jej wygaśnięcia. Ochrona kończy się również po upływie 7 dni od otrzymania wezwania, 
wynikającego z braku opłacenia składki. 

 
Jak rozwi ązać umow ę ubezpieczenia?  
Jeżeli Umowę Ubezpieczenia zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy 
ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy poprzez wysłanie oświadczenia do ubezpieczyciela na adres: Colonnade,  
ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa. 

 


