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Wyzwanie: 
Wytwórca energii elektrycznej doznał szkody polegającej na pożarze instalacji podawa-
nia biomasy do kotła. Wyzwaniem było nie tylko uzyskanie odszkodowania za zniszcze-
nia materialne, ale w szczególności ustalenie wpływu niemożności współspalania 
biomasy w produkcji energii elektrycznej na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, w 
warunkach braku zaburzenia samej produkcji energii elektrycznej.

Działania EIB: 
Każdą szkodę z ubezpieczenia przerw w działalności cechują charakterystyczne dla niej 
uwarunkowania, które wymagają identyfikacji i odpowiedniego uwzględnienia w proce-
sie ustalania strat. W Polsce produkcja energii elektrycznej przy współspalaniu biomasy 
wraz z paliwami podstawowymi (węgiel brunatny lub kamienny) na dzień wystąpienia 
szkody prowadzona była przez różne podmioty od niespełna dwóch lat. Nie istniały 
jeszcze żadne doświadczenia w zakresie likwidacji szkód z ubezpieczenia utraty zysku 
powstałych wyłącznie na skutek czasowego braku możliwości współspalania biomasy 
w procesie produkcji energii elektrycznej przy braku wpływu na wielkość tej produkcji. 
EIB rozpoczęło swoje działania od dokonania wspólnie z właściwymi służbami Klienta 
identyfikacji podstawowych źródeł poniesionych strat lub zwiększonych kosztów 
działalności, takich jak utracone świadectwa pochodzenia energii ze źródeł odna- 
wialnych oraz konieczność zakupu dodatkowych certyfikatów emisji CO2. Na tej 
podstawie opracowano koncepcję ustalenia wielkości utraconego tzw. ubezpieczenio-
wego zysku brutto oraz zwiększonych kosztów działalności. Następnie, po zebraniu 
wszystkich niezbędnych danych, w tym historycznych danych porównawczych, ustale-
niu wpływu poszczególnych czynników na wyniki finansowe i ustaleniu dodatkowych 
uwarunkowań wywierających wpływ na możliwość produkcji energii elektrycznej przy 
współspalaniu biomasy, sprecyzowano kwotę roszczenia o odszkodowanie. Ubezpie- 
czyciel w wyniku długich rozmów został przekonany do prawidłowości przedstawionej 
przez Klienta i EIB argumentacji i danych. 

Efekty: 
Prowadzone przez EIB działania doprowadziły do pierwszego w Polsce zakończenia 
postępowania likwidacyjnego w sprawie szkody wynikłej wyłącznie z braku możliwości 
współspalania biomasy w produkcji energii elektrycznej. W wyniku prowadzonych 
działań uzyskano wypłatę odszkodowania na poziomie kilku milionów złotych, co 
w sposób satysfakcjonujący zaspokajało powstałe straty.
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