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Wprowadzenie 

 

 Każdy przedsiębiorca świadomy ryzyka towarzyszącego prowadzeniu działal-

ności gospodarczej stosuje w swoim przedsiębiorstwie politykę zarządzania ryzy-

kiem, mającą na celu ograniczenie wysokości strat powstałych w wyniku wystąpie-

nia szkody1. W przypadku zdecydowanej większości przedsiębiorstw jednym ze 

źródeł potencjalnych strat jest majątek własny, który może ulec uszkodzeniu lub 

zniszczeniu w efekcie realizacji różnorakich ryzyk. Standardowym i najpowszech-

niej stosowanym narzędziem mającym na celu zabezpieczenie przed następstwami 

szkód powstałych w mieniu są ubezpieczenia określane wspólnym mianem ubez-

pieczeń majątkowych (rzeczowych)2. Funkcja ochronna tego typu ubezpieczeń 

ogranicza się do zapewnienia ubezpieczonemu środków niezbędnych do odtworze-

nia utraconych składników majątku. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa taki za-

kres ochrony należy jednak uznać za niepełny – niemal każda szkoda powoduje 

bowiem z jednej strony straty o charakterze bezpośrednim (szkoda pierwotna), 

polegające na uszkodzeniu lub utracie składników majątku, z drugiej zaś – straty 

pośrednie (szkoda wtórna), które przejawiają się w utracie korzyści na skutek nie-

                                                 
1
  Przy czym szkoda jest traktowana jako wszelkiego rodzaju uszczerbek w dobrach lub in-

teresach, którego poszkodowany doznał wbrew własnej woli. 
2
  Dla przykładu, do tej grupy ubezpieczeń zalicza się ubezpieczenia mienia od ognia i in-

nych zdarzeń losowych, ubezpieczenia transportowe, ubezpieczenia inżynieryjne itp. Więcej na 
ten temat w: Podstawy Ubezpieczeń, t. 2, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2003. 
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możności korzystania z wybranych składników majątku3. Jak pokazują statystyki, 

bezpośrednie następstwa szkody stanowią zaledwie 40% ogólnej wartości strat, na 

jakie jest narażone przedsiębiorstwo w związku z wystąpieniem danej szkody4. 

Co więcej, badania rynków zachodnich wykazują, że wśród przedsiębiorstw, które 

w pełni odbudowały swój majątek po szkodzie, aż 43% zbankrutowało w czasie 

krótszym niż jednej rok od wystąpienia szkody, 29% zbankrutowało w przeciągu  

2 lat, a jedynie 28% przetrwało trudny okres po wystąpieniu szkody5. Przytoczone 

statystyki świadczą o olbrzymim znaczeniu, jakie mogą mieć dla działalności 

przedsiębiorstwa straty pośrednie, a co za tym idzie, jak ważne jest wykorzystywa-

nie narzędzi mających na celu ograniczenie skutków tego rodzaju szkód. Jednym  

z instrumentów mających zabezpieczać przedsiębiorców przed stratami pośrednimi 

są ubezpieczenia od utraty zysku (business interruption – BI), będące przedmiotem 

niniejszego opracowania. 

 

 

1. Ogólna charakterystyka ubezpieczeń utraty zysku 

 

 Ubezpieczenie od utraty zysku pojawiło się po raz pierwszy na rynku brytyj-

skim pod koniec XIX wieku, było odpowiedzią na rosnące zagrożenie, jakim dla 

przedsiębiorstw kapitalistycznych stały się straty będące następstwem nieplanowa-

nych przerw w prowadzonej działalności, wynikłych na skutek szkód powstałych 

w mieniu6. Konieczność czasowego ograniczenia lub wstrzymania działalności 

przedsiębiorstwa powoduje w pierwszej kolejności spadek wartości obrotów (przy-

chodów). Naturalną konsekwencją spadku obrotów jest zmniejszenie kosztów 

zmiennych, jednakże koszty stałe przez cały okres odzyskiwania sprawności tech-

nicznej pozostają na niezmienionym poziomie. W efekcie na skutek szkody w mie-

niu przedsiębiorca musi sfinansować nie tylko wydatki związane z naprawą lub 

wymianą uszkodzonego lub utraconego majątku, ale ponosi również koszty wynikłe 

ze spadku zysku operacyjnego. Opisane zależności są przedstawione na rysunku 1. 

 

 

                                                 
3
  Nieco odmienne podejście do tej kwestii prezentują C. Williams, M. Smith i P. Young. 

Poza skutkami bezpośrednimi i pośrednimi wyróżniają oni również powstałe z tytułu działania 
czynnika czasu. Zob. C. Williams, M. Smith i P. Young, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, 
WN PWN, Warszawa 2002, s. 143–144. 

4
  T. Rydzicki, Polisa na utracone zyski, „Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw” 

2007, nr 61. 
5
  I.H. Hut, Insurance: Lessons from Dissasterd, Institutional Inwestor, October 1990,  

s. 297, za: V. Cerullo. M. Cerullo, Business Continuity Planning: A Comprehensive Approach, 
Information Systems Management 2007, vol. 21, no. 3, s. 70–78. 

6
  Vademecum ubezpieczeń gospodarczych, red. T. Sangowski, Saga Printing, Poznań 1998, 

s. 231. 
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Rys. 1.  Skutki nieplanowanej przerwy w działalności gospodarczej 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Z. Jaksa, Ubezpieczenia majątku i zysku firmy, 

Poltext, Warszawa 1999. 

 

 Główną funkcją instrumentu, jakim jest ubezpieczenie od utraty zysku, jest 

przeciwdziałanie opisanym powyżej negatywnym skutkom wystąpienia szkody 

rzeczowej. Inaczej rzecz ujmując, ubezpieczenie to ma za zadanie zrekompensować 

utracone korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby szkoda na mieniu 

nie wystąpiła7. Powiązanie ubezpieczenia od utraty zysku z powstaniem szkody 

rzeczowej ma swoje praktyczne implikacje – pomimo odrębności formalnej umowa 

ubezpieczenia od utraty zysku jest najczęściej traktowana jako uzupełnienie innych 

polis majątkowych, a możliwość jej zawarcia jest warunkowana posiadaniem polisy 

zapewniającej ochronę ubezpieczeniową dla rzeczowych składników majątku8.  

 W Polsce ubezpieczenie od utraty zysku jest oferowane przez 14 ubezpieczy-

cieli9, a potencjalnymi klientami mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą.  

 

                                                 
7
  Podstawy ubezpieczeń…, s. 231. 

8
  Ibidem, s. 232. 

9
  Na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych oraz ogólnych wa-

runków ubezpieczeń poszczególnych zakładów ubezpieczeń. 
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2. Okres ubezpieczenia a okres odpowiedzialności 

 

 W przypadku ubezpieczeń od utraty zysku niezwykle istotne jest precyzyjne 

określenie czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej (okresu ubezpieczenia) oraz 

przedziału czasu, w trakcie którego zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za 

stratę w zysku brutto, powstałą w następstwie zakłócenia lub przerwy w prowadzo-

nej działalności (maksymalny okres odpowiedzialności). Ubezpieczeniem od utarty 

zysku objęte są wyłącznie starty pośrednie, powstałe na skutek wystąpienia szkody 

rzeczowej, do której doszło w trakcie okresu ubezpieczenia. Standardowo umowy 

ubezpieczenia business interruption zawierane są na 12 miesięcy, jednakże – 

w związku ze wspomnianym ścisłym związkiem pomiędzy ubezpieczeniem mająt-

ku od zdarzeń losowych a ubezpieczeniem od utraty zysku – wymagane jest, aby 

obie umowy ubezpieczenia były zawierane na dokładnie ten sam okres. 

 Maksymalny okres odpowiedzialności jest to uzgodniony i zapisany w polisie 

bądź ogólnych warunkach ubezpieczeń okres, w trakcie trwania którego zakład 

ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za straty w zysku brutto wynikające z zakłó-

cenia lub przerwy w działalności gospodarczej ubezpieczającego. Okres ten jest 

niezależny od okresu ubezpieczenia, a czas jego trwania rozpoczyna się od dnia 

wystąpienia szkody w mieniu10. Zazwyczaj wynosi on od 12 do 24 miesięcy, jednak 

w niektórych przypadkach stosowane są okresy krótsze (3- i 6-miesięczne) lub 

dłuższe (jednak nie więcej niż 72 miesiące)11. Kategorią związaną z maksymalnym 

okresem odpowiedzialności jest okres odszkodowawczy. Jest to przedział czasu 

zawarty pomiędzy momentem wystąpienia szkody rzeczowej a dniem, w którym 

przedsiębiorstwo przestaje odczuwać negatywne skutki wystąpienia tej szkody, nie 

dłuższy jednak od maksymalnego okresu odszkodowawczego. W trakcie trwania 

okresu odszkodowawczego ubezpieczyciel rekompensuje ubezpieczonemu koszty 

utraconych korzyści. 

 Okres wyceny (okres oszacowania) jest to przedział czasu, w trakcie którego 

dokonuje się szacowania wartości szkody (wielkości utraconego zysku brutto)  

w oparciu o wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Wynosi od zwykle 12 lub 24 mie-

siące i obejmuje okres poprzedzający ostatni dzień trwania okresu odszkodo-

wawczego. Innym przedziałem czasu charakterystycznym dla ubezpieczeń od utraty 

zysku jest okres wyczekiwania12. Jest to wyrażony w dniach roboczych okres, po 

upływie którego rozpoczyna się faktyczna odpowiedzialność ubezpieczyciela za 

stratę w zysku brutto. Zatem koszty strat powstałych w trakcie trwania okresu wy-

czekiwania obciążają ubezpieczonego. 

                                                 
10

  Z. Jęksa, op.cit., s. 123. 
11

  Ibidem, s. 123. 
12

  Niektórzy autorzy używają zamiennie nazwy franszyza redukcyjna wyrażona w dniach 
lub czasowa franszyza redukcyjna. Por. Vademecum ubezpieczeń, op.cit.; Z. Jęksa, op.cit. 
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 Wszystkie omówione powyżej przedziały czasu zostały przedstawione gra-

ficznie na rysunku 2. 

 

Rys. 2.  Charakterystyczne przedziały czasowe w ubezpieczeniach business interruption 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Z. Jęksa, op.cit. 

 

3. Zakres i przedmiot ubezpieczenia 

 

 Ubezpieczenie business interruption nie może występować samoistnie, po-

nieważ jest ubezpieczeniem skutków innej szkody (consequential loss). Z tego 

powodu traktowane jest jako uzupełnienie polis majątkowych, a możliwość jego 

zawarcia uwarunkowana jest posiadaniem polisy bazowej, dającej ochronę rzeczo-

wych składników mienia13. Najczęściej stosowaną polisą bazową jest ubezpieczenie 

mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (w zakresie ochrony standardowej 

FLEXA14). Podstawowym warunkiem powstania odpowiedzialności ubezpieczycie-

la z tytułu ubezpieczenia BI jest wystąpienie szkody rzeczowej, która ma być wyni-

                                                 
13

  Podstawy ubezpieczeń…, s. 232. 
14

  Zakres pokrycia FLEXA odnosi się do skutków następujących zdarzeń losowych: pożar, 
uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego. Funkcjonują również ubezpieczenia 
BI, oparte na szerszym zakresie ochrony (FLEXA + EC): huragan, grad, szkody wodociągowe, 
lawina, deszcz nawalny, powódź, uderzenie pojazdu, dym, huk ponaddźwiękowy, trzęsienie 
ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi. TUiR Warta oferuje ubezpieczenie utraty zysku jako polisę 
uzupełniającą do ubezpieczenia typu all risks (wszystkich ryzyk), w którym ochroną ubezpiecze-
niową objęte są szkody będące skutkiem wszystkich zdarzeń losowych z wyjątkiem ściśle okre-
ślonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczenie BI występuje także jako polisa 
dodatkowa do ubezpieczenia maszyn od awarii oraz niektórych ubezpieczeń budowlano-
montażowych. Bardzo często zakład ubezpieczeń zastrzega, że ubezpieczenie majątkowe (polisa 
bazowa) nie może być zawarte z innym ubezpieczycielem. 

Wystąpienie szkody rzeczowej 

Okres ubezpieczenia 

Okres wyczekiwania 

Maksymalny okres odpowiedzialności 

Okres odszkodowawczy 

Okres wyceny 
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kiem zrealizowania się ryzyka wymienionego w polisie od utraty zysku i zarazem  

w polisie od ognia i innych zdarzeń losowych15. Jeżeli szkoda rzeczowa nie mieści 

się w zakresie odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 

losowych, nie następuje także powstanie odpowiedzialności z tytułu utraty zysku. 

Dlatego właśnie zakres ubezpieczenia od utraty zysku nie powinien być szerszy od 

zakresu ubezpieczenia w polisie bazowej. Następstwem szkody rzeczowej musi być 

zakłócenie lub przerwa w działalności zakładu, w wyniku której dojdzie do straty  

w zysku brutto. Dla zaistnienia odpowiedzialności ubezpieczyciela istotne jest, żeby 

obie umowy ubezpieczenia (od zdarzeń losowych i od utraty zysku) miały taki sam 

okres ubezpieczenia. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu utraty zysku 

przedsiębiorstwa nie zachodzi, jeżeli szkoda rzeczowa wystąpiła w okresie obowią-

zywania umowy z tytułu ubezpieczenia zysku, ale po wygaśnięciu polisy bazowej16. 

Szkoda winna również powstać w mieniu stanowiącym własność ubezpieczającego, 

w mieniu, którego jest posiadaczem na podstawie umowy najmu, dzierżawy, innej 

podobnej umowy, albo w mieniu, nad którym sprawuje kontrolę. Dodatkowo 

uszkodzone mienie powinno znajdować się w ustalonym w umowie miejscu ubez-

pieczenia. Wyjątek od tej zasady odnosi się do mienia, które przez pewien okres 

przebywa poza miejscem ubezpieczenia, na przykład z powodu konieczności doko-

nania naprawy, konserwacji lub remontu. Towarzystwa ubezpieczeń dopuszczają 

możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej poprzez wykorzystanie 

klauzul umownych obejmujących szkody powstałe w kooperacji z dostawcami lub 

odbiorcami, szkody powstałe w wyniku przerwania dostawy wody, gazu, energii 

elektrycznej17, a także szkody związane z brakiem dostępu. Ta ostatnia sytuacja 

może mieć miejsce, gdy na skutek szkody na sąsiadującej posesji uniemożliwione 

zostało normalne funkcjonowanie zakładu należącego do ubezpieczającego. 

 Przedmiotem ubezpieczenia od utraty zysku jest szacowany zysk brutto, który 

ubezpieczający osiągnąłby z prowadzonej przez siebie działalności w okresie trwa-

nia szkody, gdyby nie zaszło zdarzenie losowe określone w umowie ubezpiecze-

nia18. Zysk brutto w sensie ubezpieczeniowym równy jest sumie zysku operacyjne-

go i ubezpieczonych kosztów stałych. Na objęty ubezpieczeniem zysk operacyjny 

składają się19:  

 zysk, którego nie udało się osiągnąć z powodu zaistnienia szkody rzeczo-

wej (w tym również zysk z tytułu wynajmowania urządzeń i maszyn, pro-

wadzenia stołówki przyzakładowej itd.). Ubezpieczenie nie obejmuje zy-

sków, które nie są związane z prowadzoną przez ubezpieczającego działal-

                                                 
15

  Z. Jęksa, op.cit., s. 171–174.  
16

  B.A. Pietrzak, Ubezpieczenia utraty zysku, www.gu.com.pl, luty 2000. 
17

  A. Chrościcki, Ubezpieczenia od utraty zysku, www.gu.com.pl, luty 2004. 
18

  B.A. Pietrzak, op. cit.  
19

  Podstawy ubezpieczeń…, s. 232–234. 
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nością gospodarczą (wytwarzaniem produktów, sprzedażą towarów  

i usług), na przykład pochodzących z operacji kapitałowych, handlu nieru-

chomościami; 

 zysk zawarty w zniszczonych produktach gotowych i niegotowych; 

 zysk zawarty w cenie produktów gotowych i niegotowych oraz towarach, 

które wprawdzie nie zostały zniszczone, ale wskutek dymu czy też zasto-

sowanych środków gaśniczych nie nadają się do sprzedaży. 

 Drugim elementem zysku brutto są ubezpieczone koszty stałe20 związane  

z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, na które składają się: wynagrodzenia 

pracowników, koszty najmu budynków i urządzeń (jeżeli umowa przewiduje obo-

wiązek ich dalszego opłacania), koszty ponoszone w związku z utrzymaniem parku 

maszynowego (nieobjętego szkodą), odpisy amortyzacyjne, koszty konserwacji 

oraz serwisowania maszyn i budynków, zużycie energii na cele pozaprodukcyjne, 

koszty związane z doradztwem prawnym, podatkowym, wydatki administracyjne, 

licencje i opłaty niezależne od obrotu, koszty finansowe (odsetki), podatki i opłaty 

stałe oraz składki ubezpieczeniowe niezależne od obrotu. 

 Ubezpieczeniem mogą również zostać objęte koszty dodatkowe rozumia-

ne jako niezbędne i uzasadnione wydatki poniesione w celu jak najszybszego 

wznowienia działalności, utrzymania wartości obrotu i ograniczenia wysokości 

szkody. Takimi kosztami są: koszty pracy w godzinach nadliczbowych i w dni 

ustawowo wolne od pracy, dodatkowy fracht, zapewnienie lokalizacji i urządzeń 

zastępczych, a także działania związane z utrzymaniem wizerunku firmy 

na rynku21. W przypadku gdy wymienione wydatki okazały się skuteczne i ograni-

czyły wysokość poniesionej szkody zostaną one pokryte w ramach sumy ubezpie-

czenia. Wydatki, które nie przyniosły oczekiwanego efektu, będą pokryte przez 

ubezpieczyciela tylko, gdy zostały wcześniej ubezpieczone w oddzielnej pozycji 

„koszty dodatkowe”. 

 

 

4. Metody ustalania sumy ubezpieczenia 

 

 Do wyliczenia sumy ubezpieczenia, mającej odpowiadać wartości przed-

miotu ubezpieczenia, którym jest ubezpieczeniowy zysk brutto, stosowane są dwie 

metody22: 

                                                 
20

  Koszty stałe nie zmieniają się wraz ze zmianami wielkości produkcji i sprzedaży oraz 
będą ponoszone pomimo przerwy w działalności. Koszty zmienne zmieniają się proporcjonalnie 
do zmian zachodzących w produkcji i sprzedaży. J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami 
przedsiębiorstw. Podstawy teorii, WN PWN, Warszawa 2005, s. 226. 

21
  T. Rydzicki, op.cit. 

22
  Z. Jęksa, op.cit., s. 135–137. 
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 metoda sumy – do zysku netto osiągniętego w ostatnim roku finansowym 

dodawana jest wartość kosztów stałych, które przypadają na ten okres. 

Uzyskany wynik jest odpowiednio korygowany o spodziewany wzrost (lub 

spadek) obrotów w roku ubezpieczeniowym lub następnym. Na zysk netto 

w rozumieniu ubezpieczeniowym składają się: bilansowy zysk brutto oraz 

odpisy na otwarte fundusze rezerwowe (minus przychody zewnętrzne ze 

sprzedanych akcji, otrzymanych czynszów itd.). W przypadku przedsię-

biorstw nieosiągających zysku operacyjnego suma ubezpieczenia powinna 

zostać oparta na wielkości kosztów stałych poniesionych w ostatnim roku 

obrachunkowym (pomniejszonych o stratę operacyjną netto); 

 metoda różnicy – zysk brutto obliczany jest jako różnica pomiędzy: warto-

ścią obrotu, zapasów i produkcji w toku według stanu na koniec roku fi-

nansowego a wartością zapasów, produkcji w toku według stanu na począ-

tek roku finansowego, powiększoną o bezpośrednie koszty zmienne przy-

padające na okres sprawozdawczy. 

 Ogólne warunki ubezpieczenia od utraty zysku mają zdecydowanie bardziej 

złożoną strukturę niż produkty ubezpieczenia mienia. Sposób ustalania zysku brut-

to, sumy ubezpieczenia czy też wysokości poniesionej szkody i wypłacanego od-

szkodowania23 sprawia kłopoty nie tylko ubezpieczającym, ale również agentom 

ubezpieczeniowym, stanowiąc barierę dla zawierania tego typu umów. W celu po-

zyskania klientów z grupy mniejszych podmiotów gospodarczych (sektor małych  

i średnich przedsiębiorstw – MŚP) stworzono uproszczoną wersję ubezpieczenia, 

czytelniejszą dla zainteresowanych nią podmiotów, a także pozwalającą na jego 

akwizycję przez agentów. Otrzymany produkt funkcjonuje pod nazwą simple busi-

ness interruption. Zakres ubezpieczenia w porównaniu z podstawową wersją ubez-

pieczenia BI ograniczono do grupy ryzyk elementarnych (FLEXA). Suma ubezpie-

czenia określana zostaje przy założeniu, że odszkodowanie z tytułu utraconego 

zysku wypłacane małym przedsiębiorstwom nie przekracza sumy, na którą zostało 

ubezpieczone mienie ruchome w polisie bazowej (od ognia i innych zdarzeń loso-

wych). Wysokość sumy ubezpieczenia BI odpowiada więc wysokości sumy ubez-

pieczenia mienia ruchomego24. 

                                                 
23

  W umowie ubezpieczenia od utraty zysku do wyliczenia wartości szkody i wysokości 
odszkodowania wykorzystywane są dwa modele ubezpieczenia: niemiecki i angielski. Najważ-
niejsza różnica pomiędzy tymi modelami polega na stosowaniu w modelu niemieckim okresu 
wyceny, w ramach którego dokonuje się ustalenia wartości ubezpieczenia, czyli kwoty zysku 
brutto przedsiębiorstwa, która powinna być ubezpieczona. Ustalenie wartości ubezpieczenia jest 
niezbędne do ustalenia ewentualnego niedoubezpieczenia, którego konsekwencją jest proporcjo-
nalne zmniejszenie wypłacanego odszkodowania. Więcej na ten temat, w: A. Chrościcki, op.cit. 

24
  Do dodatkowych uproszczeń należą: ograniczenie maksymalnego okresu odpowiedzial-

ności do 12 miesięcy, niestosowanie klauzul rozszerzających odpowiedzialność ubezpieczyciela, 
a także sposób ustalania stawki ubezpieczeniowej. Więcej na ten temat, w: Z. Jęksa, op.cit.,  
s. 200–202. 
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Podsumowanie 

 

 Ubezpieczenie od utraty zysku na najbardziej rozwiniętych rynkach ubezpie-

czeniowych (Stany Zjednoczone, Japonia, Europa Zachodnia) stanowi istotny ele-

ment zarządzania ryzykiem w działalności podmiotów gospodarczych. W Polsce 

pierwsze ubezpieczenia BI zawierane były na początku lat dziewięćdziesiątych.  

W 2000 roku udział grupy 16 w dziale II ubezpieczeń25, mierzony składką przypi-

saną brutto, stanowił jedynie 0,81%26. Według danych Komisji Nadzoru Finanso-

wego z 2009 roku przypis składki z tytułu tychże ubezpieczeń wzrósł do poziomu 

4,20%. Rosnący w szybkim tempie popyt uwarunkowany jest sytuacją finansową 

przedsiębiorców, poziomem rozwoju gospodarczego, świadomością ubezpiecze-

niową, a przede wszystkim rolą banków, które wymagały ubezpieczenia BI w kre-

dytowanych przez siebie inwestycjach27. Należy przypuszczać, że świadomość 

ubezpieczeniowa jest tym czynnikiem, który pozostawia największe rezerw i może 

decydować o coraz szerszym zastosowaniu ubezpieczeń od utraty zysku wśród 

funkcjonujących w Polsce podmiotów gospodarczych. 

 

 

BUSINESS INTERRUPTION INSURANCE 

AS A METHOD OF RISK MANAGEMENT 

 

 

Summary 

 

 The purpose of this article is to analyze the business interruption insurance. The 

property insurance policy (fire insurance, flood insurance, etc.) covers only the physical 

damage to the business, while the additional coverage allotted by the BI insurance cov-

ers the profits that would have been earned. The authors scrutinize insurance coverage, 

prosess of sum insured setting and the simple business interuption insurance which 

is offered to the small and medium enterprises. In conclusion it is said that the insurance 

awarness is a determinant of BI insurance development in Poland. 
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25

  Podział ubezpieczeń na działy i grupy z załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r.  
o działalności ubezpieczeniowej. 

26
  www.knf.gov.pl, 27.11.2010. 

27
  M.Z. Broda, Nowe wyzwania BI, cz. 2, „Dziennik Ubezpieczeniowy” 2008, nr 2103. 


