Klauzula Mini-BI

Lp.

Niniejszą klauzulą ochroną ubezpieczeniową objęte są poniższe koszty dodatkowe
powstałe w związku ze szkodą:
Maksymalny
Franszyza
Limit
okres
integralna odpowiedzialności
odszkodowawczy

Rodzaj kosztu

Koszty stałe - koszt raty leasingowej wynikający z zawartej umowy
1. finansowania przedmiotu ubezpieczenia, który został dotknięty
szkodą
Zwiększone koszty działalności- uzasadnione ekonomicznie wydatki
poniesione w związku z koniecznością użytkowania zastępczego
środka trwałego lub zlecenia wykonania zakontraktowanej usługi
2.
podwykonawcy w celu uniknięcia zakłócenia lub przerwy działalności
w związku z uszkodzeniem lub utratą przedmiotu ubezpieczenia w
następstwie szkody majątkowej

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. TUiR WARTA nie ponosi odpowiedzialności
odszkodowawczej za:
a) koszty dodatkowe niebędące następstwem szkody
majątkowej, objętej zakresem ubezpieczenia,
b) koszty stałe powstałe po odtworzeniu lub
zastąpieniu przedmiotu ubezpieczenia po szkodzie,
c) koszty dodatkowe powstałe po szkodzie całkowitej
w przypadku, gdy Korzystający nie będzie odtwarzał
utraconego
/
uszkodzonego
przedmiotu
ubezpieczenia,
d) koszty dodatkowe powstałe po szkodzie całkowitej
w przypadku, gdy Korzystający zawiesi lub
zaprzestanie działalności gospodarczej na skutek
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową,
e) koszty dodatkowe w przypadku, gdy Korzystający
rozwiązał umowę finansowania w następstwie
zaistniałej szkody i nie będzie odtwarzał mienia,
f) zwiększone koszty działalności powstałe na skutek
szkody w przedmiocie wyłączonym z eksploatacji,
g) zwiększone koszty działalności w przypadku
przedmiotów niewykorzystywanych w
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
h) brak u Korzystającego wystarczających środków
finansowych niezbędnych do odtworzenia mienia
dotkniętego szkodą we właściwym czasie,
i) opóźnienia Korzystającego w ponownym podjęciu
działalności gospodarczej po szkodzie majątkowej,
na które Korzystający ma wpływ.
2. Ubezpieczeniem nie mogą być objęte przedmioty
odebrane Korzystającemu, przekazane osobie
trzeciej (nie dotyczy umów podnajmu zawartych
przez Korzystającego) lub będące w użytkowaniu
Finansującego.

3 miesiące

30.000 zł na jedno i
5 dni od
Wszystkie
daty
zdarzenia, nie
zgłoszenia
więcej niż 10.000 zł
szkody
miesięcznie.

USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA
1. Odpowiedzialność TUiR WARTA ograniczona jest do
wartości faktycznie poniesionych kosztów w okresie
odszkodowawczym nie więcej jednak niż do wysokości
powyżej określonych limitów.
2. TUiR WARTA wypłaci Korzystającemu odszkodowanie w
postaci ponoszonych przez Korzystającego kosztów stałych
albo zwiększonych kosztów działalności w okresie
odszkodowawczym nie dłużej jednak niż: jednak nie dłużej niż
30 dni od dnia wypłaty odszkodowania za szkodę pokrytą
niniejszą polisą.
3. Z należnego Korzystającemu odszkodowania potrącona
zostanie
kwota
podatku
VAT.
4. W przypadku, gdy okres zakłócenia wykorzystywania
przedmiotu ubezpieczenia do prowadzonej działalności
gospodarczej przez Korzystającego powstałego po szkodzie
majątkowej nie przekroczy franszyzy integralnej określonej
powyżej TUiR WARTA jest wolna od odpowiedzialności za
koszty dodatkowe.

