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DLA BIZNESU 

Umorzenie subwencji z Tarczy PFR 1.0 

Jak poinformował wiceprezes PFR, proces     
umarzania subwencji z Tarczy PFR 1.0 jest       
już przygotowywany przez Fundusz we     
współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową i      
bankami, a procedura rozpocznie się od      
trzeciej dekady kwietnia. Ma być ona prosta,       
przyjazna dla przedsiębiorców i w pełni      
zdygitalizowana. Po zalogowaniu się w tym      
samym banku, w którym wypłacona była      
subwencja, przedsiębiorca znajdzie   
elektroniczny formularz, częściowo już    
wypełniony, z wyliczoną przez PFR kwotą      
umorzenia. Po jego akceptacji i ewentualnym      
uzupełnieniu firma otrzyma (także online),     
decyzję o umorzeniu oraz harmonogram spłat      
pozostałej części subwencji. 

Firmy, które dostały wsparcie w maju      
rozpoczną spłatę nieumorzonej części    
subwencji dopiero od 25 lipca. Kwota do spłaty        
będzie rozłożona na 24 nieoprocentowane raty. 

UWAGA! Aby PFR wydał decyzję o umorzeniu,       
przysłany formularz należy zaakceptować.    
Nawet jeśli przedsiębiorca nie będzie zgadzał      
się z decyzją PFR dotyczącą wielkości      
umorzenia będzie zobligowany do spłaty rat      
zgodnie z harmonogramem. Natomiast jeżeli     
będzie uważał, że umorzenie powinno być      
większe będzie mógł ewentualnie założyć     
postępowanie wyjaśniające. 

Przypominamy, że pierwszy i podstawowy     
warunek to funkcjonowanie przedsiębiorstwa    
od momentu otrzymania subwencji bez okresów      
zawieszenia działalności, drugi to utrzymanie     
zatrudnienia, natomiast trzeci, tylko dla firm      
zatrudniających ponad 9 osób, to wykazanie      
straty. Wszystkie te dane PFR sprawdza w       
odpowiednich rejestrach i ZUS, natomiast stratę      
przedsiębiorca będzie wpisywał samemu. 

Utrata zysku wskutek pandemii a 
ubezpieczenia 

Na rynku ubezpieczeń w Polsce dość szybko i        
powszechnie przyjęto pogląd, że wykupione     
przez polskich przedsiębiorców ubezpieczenia    
od utraty zysku (z ang. business interruption       
insurance, BI) nie pokrywają strat     
wywołanych pandemią covid-19. Tymczasem    
na całym świecie mnożą się spory      
przedsiębiorców z ubezpieczycielami o wypłatę     
odszkodowań na podstawie polis od utraty      
zysku. Co istotne, spory te coraz częściej       
kończą się zwycięstwem ubezpieczonych.    
Warto spojrzeć, co ostatnio wydarzyło się w       
takich sprawach na świecie i spróbować      
wyciągnąć z tego wnioski dla polskich      
przedsiębiorców. 

Jak podaje portal prawo.pl, Brytyjski Sąd      
Najwyższy przed kilkoma dniami rozstrzygnął     
na korzyść ubezpieczonych precedensowy spór     
dotyczący wykładni istotnych klauzul w     
ubezpieczeniach BI. Chodzi o klauzule, zgodnie      
z którymi wypłata odszkodowania za utracony      
zysk jest należna za szkody powstałe wskutek       
chorób zakaźnych lub aktów władzy państwowej      
nakazujących zamknięcie lub ograniczenie    
działalności gospodarczej. Sąd orzekł, że     
klauzule te są podstawą do wypłaty      
odszkodowania także w przypadku szkód     
związanych z covid-19. 

Dzięki temu orzeczeniu przedsiębiorcy z     
Wielkiej Brytanii, którzy wykupili polisy BI      
obejmujące wspomniane klauzule, mogą teraz     
liczyć na szybką wypłatę odszkodowań przez      
ubezpieczycieli. Jak wskazuje brytyjski organ     
nadzoru (FCA) w Wielkiej Brytanii jest to grupa        
ok. 400 tys. przedsiębiorców. 

Przedsiębiorcy działający w Polsce powinni     
sprawdzić, czy posiadają ubezpieczenie BI w      
ramach tzw. polis master, czyli w ramach       
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międzynarodowego programu ubezpieczeń.   
Często jest bowiem tak, że przedsiębiorcy      
świadczący usługi w wielu krajach posiadają      
międzynarodowe polisy BI, które określają     
wspólne zasady ubezpieczenia dla całej grupy      
we wszystkich jurysdykcjach. Na tej podstawie      
spółki z grupy wykupują w poszczególnych      
krajach indywidualne polisy, dla których     
obowiązują co do zasady postanowienia     
określone w polisach master. W przypadku      
zatem przedsiębiorców, którzy prowadzą    
międzynarodową działalność, bardzo ważne    
jest jak najpilniejsze sprawdzenie, czy     
posiadane przez nich polisy zostały wydane w       
oparciu o program międzynarodowy. Takie     
klauzule mogą pozwolić na uzyskanie     
odszkodowanie za zyski utracone wskutek     
covid-19 także w Polsce. 

UWAGA! Bardziej istotne z punktu widzenia      
polskich przedsiębiorców może być jednak     
orzeczenie, jakie wydane zostało jesienią     
zeszłego roku przez Sąd Okręgowy Karoliny      
Północnej w sprawie North State Deli, LLC       
przeciwko The Cincinnati Insurance Co. 

Orzeczenie to dotyczyło tzw. standardowych     
polis BI, które są często wykupywane także w        
Polsce. Są to polisy nabywane jako produkt       
dodatkowy wraz z polisą ubezpieczenia mienia.      
Na podstawie polisy zazwyczaj    
odszkodowanie wypłacane jest tylko wtedy,     
gdy zysk został utracony wskutek szkody      
powstałej w mieniu. W tym tkwił podstawowy       
problem przy stratach poniesionych w związku z       
covid-19. Pandemia bowiem, inaczej niż pożar      
czy powódź, nie powoduje bezpośrednich szkód      
w mieniu co za tym idzie także utracone wskutek         
covid-19 zyski nie są wynikiem szkody w mieniu        
i jako takie nie uprawniają do otrzymania       
wypłaty z polisy BI. A przynajmniej taki pogląd        
był prezentowany przez ubezpieczycieli w USA.  

Odmawiali oni wypłaty zysków utraconych     
wskutek covid-19 argumentując, że zawarty w      

polisie zwrot „bezpośrednia fizyczna szkoda”     
wymaga faktycznej „fizycznej zmiany w     
mieniu”. Właściciele restauracji w Karolinie     
Północnej, którzy wskutek nakazów    
administracyjnych musieli zamknąć swoje    
lokale, pozwali ubezpieczyciela o wypłatę. Sąd      
Okręgowy Karoliny Północnej przyznał im rację      
i wyjaśnił, że „bezpośrednia fizyczna szkoda”      
obejmuje „niemożność korzystania lub    
posiadania czegoś w świecie rzeczywistym,     
materialnym lub cielesnym”, a zatem „opisuje      
scenariusz, w którym właściciele firm (...)      
tracą pełen zakres praw i korzyści      
wynikających z korzystania lub dostępu do      
ich mienia wykorzystywanego w działalności     
gospodarczej. Co ważne, sąd wyjaśnił, że      
„bezpośrednia fizyczna szkoda” obejmuje „utratę     
możliwości korzystania lub dostępu do objętego      
ubezpieczeniem mienia, nawet jeśli struktura     
mienia nie uległa zmianie” a taką szkodę       
spowodowały restrykcje administracyjne   
nałożone na przedsiębiorców. 

WAŻNE! Nie sposób przesądzić, czy polskie      
sądy przyjmą podobną wykładnię. Na pewno      
jednak warto przyjrzeć się dokładnie     
poszczególnym polisom od utraty zysku, a      
przede wszystkim ogólnym warunkom    
ubezpieczeń mienia, z którymi polisy BI zostały       
wykupione. Istotny jest przede wszystkim     
sposób, w jaki ubezpieczyciel określił zakres      
ubezpieczenia mienia, a także zakres     
okoliczności, za które ubezpieczyciel nie ponosi      
odpowiedzialności. Może się bowiem w     
niektórych przypadkach okazać, że dokładna     
analiza postanowień ogólnych warunków    
ubezpieczenia otworzy drogę do wykładni     
analogicznej, jak ta przyjęta przez sąd      
amerykański. To otworzy drogę do wypłaty      
odszkodowania z polisy BI na rynku polskim. 

źródło: pfr.pl, prawo.pl 
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