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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
ODPOWIEDZIALNOÂCI
CYWILNEJ W ˚YCIU PRYWATNYM
Postanowienia ogólne
§1
1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci
Cywilnej w ˝yciu prywatnym, zwanych dalej OWU, Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ
SA, zwane dalej „Generali”, zawiera umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi
nieb´dàcymi osobami prawnymi, zwanymi dalej „Ubezpieczajàcymi”.
2. Umow´ ubezpieczenia mo˝na zawrzeç równie˝ na rachunek osoby trzeciej (zwanej
dalej „Ubezpieczonym”).
3. Przez „Ubezpieczonego” rozumie si´ osob´ fizycznà, której odpowiedzialnoÊç cywilna
obj´ta jest ochronà ubezpieczeniowà (Ubezpieczajàcy b´dàcy osobà fizycznà, który
zawar∏ umow´ ubezpieczenia na w∏asny rachunek albo osoba fizyczna, na rachunek
której zosta∏a zawarta umowa ubezpieczenia, w tym osoby wymienione w § 5 ust. 2
OWU).
4. W przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek wszelkie postanowienia niniejszych
OWU dotyczàce Ubezpieczajàcego stosuje si´ odpowiednio wzgl´dem
Ubezpieczonego.
§2
1. Za pisemnà zgodà Generali oraz w porozumieniu z Ubezpieczajàcym umowa
ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta na warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ
OWU. Klauzule umowne, zawierajàce postanowienia dodatkowe lub odmienne od
postanowieƒ OWU, wymagajà zachowania formy pisemnej, pod rygorem ich
niewa˝noÊci.
2. Generali potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez wystawienie polisy.
Polisa wraz z OWU, wnioskiem ubezpieczeniowym, klauzulami dodatkowymi oraz ich
zmianami stanowi integralnà cz´Êç umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr´bnych ogólnych warunków
§3
1. Na podstawie odr´bnych warunków Generali zawiera umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej za szkody:
1) zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej, a tak˝e wyrzàdzone przez
rzeczy dostarczone lub wytworzone przez osoby obj´te ubezpieczeniem, albo
prace lub us∏ugi przez nie wykonane;
2) zwiàzane z ruchem pojazdów mechanicznych lub prowadzeniem gospodarstwa
rolnego, w zakresie obj´tym systemem ubezpieczeƒ obowiàzkowych;
3) powsta∏e wskutek uchybieƒ w wykonywaniu czynnoÊci zawodowych przez osoby
obj´te ubezpieczeniem;
4) zwiàzane z u˝ytkowaniem statków oraz urzàdzeƒ latajàcych i p∏ywajàcych;
5) w ∏adunku, wynik∏e z niewykonania lub nienale˝ytego wykonania umowy przewozu
lub spedycji.
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2. OdpowiedzialnoÊç cywilna za szkody okreÊlone w ust. 1 nie jest obj´ta ochronà na
podstawie niniejszych warunków, bez wzgl´du na wysokoÊç roszczenia.

Definicje
§4
Przez poj´cia u˝yte w ramach niniejszych OWU uwa˝a si´:
1) czynnoÊci ˝ycia prywatnego – dzia∏ania i zaniechania w sferze ˝ycia prywatnego
niezwiàzane z pracà zawodowà Ubezpieczajàcego, okreÊlone w § 5 ust 4;
2) praca zawodowa – wykonywanie czynnoÊci w ramach stosunku pracy lub umowy
cywilnoprawnej, jak równie˝ wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej lub wolnego
zawodu;
3) osoby bliskie – ma∏˝onek, osoby pozostajàce w konkubinacie, rodzeƒstwo,
wst´pnych, zst´pnych, teÊciów, zi´ciów i synowe, ojczyma, macoch´, pasierbów,
przysposobionych i przysposabiajàcych, osoby pozostajàce pod opiekà lub przyj´te
na wychowanie w ramach rodziny zast´pczej w rozumieniu przepisów prawa
rodzinnego i opiekuƒczego;
4) osoby trzecie – wszystkie osoby pozostajàce poza stosunkiem ubezpieczeniowym;
5) pomoc domowa – ka˝da osoba wykonujàca zlecone przez Ubezpieczajàcego lub
Ubezpieczonego czynnoÊci pomocnicze w gospodarstwie domowym na terenie
nieruchomoÊci, na której zamieszkuje Ubezpieczajàcy (dotyczy to równie˝ czynnoÊci
zleconych przez Ubezpieczajàcego poza tym obszarem), wskazana przez
Ubezpieczajàcego imiennie we wniosku ubezpieczeniowym;
6) poszkodowany – ktokolwiek, poza Ubezpieczajàcym (oraz Ubezpieczonym lub ich
osobami bliskimi), kto dozna∏ szkody osobowej lub/i rzeczowej; za poszkodowanego
uwa˝a si´ równie˝ uprawnionego do Êwiadczenia w zwiàzku z wyrzàdzonà szkodà;
7) szkoda osobowa – szkoda polegajàca na spowodowaniu Êmierci, uszkodzeniu cia∏a
lub rozstroju zdrowia oraz skutki nast´pcze tych zdarzeƒ;
8) szkoda rzeczowa – szkoda polegajàca na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie lub
zagini´ciu rzeczy oraz skutki nast´pcze tych zdarzeƒ;
9) szkoda seryjna – wszystkie szkody b´dàce nast´pstwem tego samego zdarzenia
albo wynikajàce z tej samej przyczyny, niezale˝nie od liczby osób poszkodowanych;
10) wypadek ubezpieczeniowy – wystàpienie w okresie ubezpieczenia szkody w postaci
spowodowania Êmierci, uszkodzenia cia∏a, doznania rozstroju zdrowia, uszkodzenia,
zniszczenia, utraty lub zagini´cia rzeczy osoby trzeciej, tj. skutków zdarzenia, za które
odpowiedzialnoÊç ponosi Ubezpieczajàcy;
11) odszkodowanie – nale˝ne od Generali Êwiadczenie przys∏ugujàce poszkodowanemu
lub uprawnionemu w razie zajÊcia wypadku ubezpieczeniowego, za który
Ubezpieczajàcy ponosi odpowiedzialnoÊç cywilnà w zakresie obj´tym umowà
ubezpieczenia;
12) sporty niebezpieczne – to w szczególnoÊci sporty takie jak: nurkowanie, alpinizm,
wspinaczka ska∏kowa, speleologia, baloniarstwo, lotniarstwo, szybownictwo,
lotnictwo (pilota˝ sportowy, wojskowy, zawodowy, amatorski, samolotów,
helikopterów), skoki spadochronowe, wyÊcigi samochodowe lub motocyklowe, jazda
gokartami, sporty motorowodne, sporty walki, skoki bungee;
13) wyczynowe uprawianie sportu – takie, które ma na celu osiàganie, dzi´ki
systematycznemu treningowi, rekordowych wyników i zwyci´stwa we
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wspó∏zawodnictwie na zawodach sportowych (i udzia∏ w zawodach sportowych);
tak˝e traktowanie sportu jako zawód, sta∏e jego wykonywanie w celach zarobkowych;
14) amatorskie uprawianie sportu – uprawianie sportu wy∏àcznie w celu utrzymania lub
regeneracji si∏, rekreacyjnie, jako forma czynnego wypoczynku;
15) szkoda w trakcie budowy – szkoda wyrzàdzona w okresie pomi´dzy rozpocz´ciem a
zakoƒczeniem inwestycji, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 118, z póên. zmianami);
16) szkoda w zwiàzku z u˝ywaniem mieszkania lub budynku mieszkalnego – wszelkie
szkody ∏àcznie z wodociàgowymi, je˝eli Ubezpieczajàcemu przys∏uguje tytu∏ prawny
do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego; obejmuje równie˝ teren ca∏ej
nieruchomoÊci, na której znajduje si´ mieszkanie lub budynek mieszkalny oraz
pomieszczenia przynale˝ne, budynki gospodarcze i gara˝ przeznaczone dla
w∏asnego u˝ytku;
17) ma∏e jednostki p∏ywajàce, dla w∏asnego u˝ytku – u˝ywane dla w∏asnych potrzeb
∏odzie wios∏owe, wios∏owe ∏odzie regatowe, kajaki wodne, rowery wodne, deski
surfingowe z ˝aglem i bez ˝agla, pontony, skutery wodne a tak˝e jachty ˝aglowe
o powierzchni pomiarowej ˝agla do 10 m2 i jachty motorowe z silnikiem (równie˝
pomocniczym) o mocy nieprzekraczajàcej 5 kW (6,67 KM);
18) u˝ytkowania pomieszczeƒ podczas wyjazdów turystycznych – u˝ytkowanie:
a) wynajmowanych przez Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego domków
rekreacyjnych lub pokoi w hotelach, pensjonatach, motelach, zajazdach lub
gospodarstwach agroturystycznych;
b) ruchomoÊci domowych znajdujàcych si´ w tych pomieszczeniach i stanowiàcych
ich wyposa˝enie.
19) wartoÊci pieni´˝ne – pieniàdze b´dàce w kraju lub za granicà prawnym Êrodkiem
p∏atniczym (waluta polska lub waluty obce), a tak˝e pe∏niàce funkcj´ p∏atniczà:
weksle, czeki, czeki podró˝nicze, akredytywy, polecenia wyp∏at, przekazy i inne
dokumenty bankowe i finansowe p∏atne w walucie polskiej lub walutach obcych oraz
z∏oto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i per∏y, a tak˝e platyna
i pozosta∏e metale z grupy platynowców oraz przedmioty o charakterze
kolekcjonerskim, dzie∏a sztuki i antyki;
20) przedsi´biorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb´dàca
osobà prawnà, której ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà, prowadzàca we w∏asnym
imieniu dzia∏alnoÊç gospodarczà lub zawodowà;
21) suma ubezpieczenia – okreÊlona w umowie ubezpieczenia kwota, stanowiàca górnà
granic´ odpowiedzialnoÊci Generali;
22) po˝ar – dzia∏anie ognia, który przedosta∏ si´ poza palenisko lub powsta∏ bez
paleniska i rozprzestrzeni∏ si´ o w∏asnej sile;
23) wybuch – gwa∏towna zmiana stanu równowagi uk∏adu z jednoczesnym wyzwoleniem
si´ gazów, py∏ów lub par. Wybuch zbiornika lub naczyƒ ciÊnieniowych ma miejsce
w razie rozerwania jego Êcianek w stopniu powodujàcym gwa∏towne wyrównanie
ró˝nicy ciÊnieƒ pomi´dzy wn´trzem zbiornika a jego otoczeniem;
24) implozja – uszkodzenie lampy pró˝niowej, zbiornika lub aparatu pró˝niowego
dzia∏aniem ciÊnienia zewn´trznego;
25) zalanie - szkoda powsta∏a wskutek:
a) wydostania si´ pary, wody lub innej cieczy, w wyniku uszkodzenia, niedro˝noÊci
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instalacji wodociàgowej, grzewczej, kanalizacyjnej lub technologicznej oraz
urzàdzeƒ bezpoÊrednio z nimi wspó∏pracujàcych, takich jak: pralki, zmywarki,
bojlery, lodówki, itp.;
b) bezpoÊredniego zalania wodà pochodzàcà z opadów atmosferycznych;
c) nieumyÊlnego pozostawienia otwartych zaworów w urzàdzeniach wodnokanalizacyjnych czasowo niezasilanych;
d) wydostania si´ wody z lodówki, zamra˝arki oraz innych podobnych urzàdzeƒ
ch∏odniczych, spowodowanego czasowym brakiem zasilania pràdem,
niezwiàzanym z dzia∏aniem Ubezpieczajàcego lub osób korzystajàcych z ochrony.
26) akcja ratownicza – dzia∏ania podj´te przez odpowiednie s∏u˝by podj´te
po zaistnieniu zdarzeƒ obj´tych ochronà ubezpieczeniowà;
27) budynek mieszkalny – budynek s∏u˝àcy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,
w uk∏adzie wolnostojàcym, szeregowym lub bliêniaczym;
28) mieszkanie – wydzielona trwa∏ymi Êcianami grupa pomieszczeƒ w budynku
wielomieszkaniowym, wykorzystywanych w celu zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych, w którym Ubezpieczajàcy zamieszkuje na sta∏e wraz
z u˝ytkowanymi pomieszczeniami przynale˝nymi;
29) sk∏adka dodatkowa – sk∏adka op∏acana w trakcie okresu ubezpieczenia,
za podwy˝szenie sumy ubezpieczenia do pierwotnej wysokoÊci;
30) doubezpieczenie – podwy˝szenie sumy ubezpieczenia do pierwotnej wysokoÊci,
po szkodzie.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§5
1. Z zastrze˝eniem postanowieƒ § 7, Generali udziela ochrony ubezpieczeniowej osobie
fizycznej, gdy w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci ˝ycia prywatnego i/lub
posiadanym mieniem, w nast´pstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoÊç
deliktowa) jest ona zobowiàzana do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej,
wyrzàdzonej osobie trzeciej.
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje równie˝:
1) ma∏˝onka Ubezpieczajàcego lub osob´ pozostajàca z Ubezpieczajàcym
w konkubinacie, o ile prowadzà wspólne gospodarstwo domowe;
2) rodzeƒstwo, zst´pnych niezale˝nie od wieku, tj. dzieci w∏asne, pasierbowie, dzieci
przysposobione, dzieci przyj´te na wychowanie, wst´pnych, teÊciów, zi´ciów
i synowe, ojczyma, macoch´, osoby pozostajàce pod opiekà, o ile pozostajà
z Ubezpieczajàcym we wspólnym gospodarstwie domowym;
3) zst´pnych do 18 roku ˝ycia, którzy nie pozostajà z Ubezpieczajàcym we
wspólnym gospodarstwie domowym;
4) pomoc domowà, podczas wykonywania powierzonych czynnoÊci
w gospodarstwie domowym.
3. Warunkiem udzielenia ochrony jest zamieszkiwanie Ubezpieczajàcego i osób
korzystajàcych z ochrony, na sta∏e, na terytorium RP.
4. Ochronà ubezpieczeniowà, w zakresie podstawowym, obj´te sà w szczególnoÊci
szkody powsta∏e z tytu∏u:
1) posiadania i u˝ytkowania mieszkania (wraz z pomieszczeniami przynale˝nymi) lub
budynku mieszkalnego (w tym terenu posesji, na której znajduje si´ budynek
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mieszkalny), przeznaczonych dla w∏asnego u˝ytku, wskazanych jako miejsce
zamieszkania;
2) posiadania i u˝ytkowania budynków gospodarczych, budowli i obiektów ma∏ej
architektury, znajdujàcych si´ na terenie nieruchomoÊci, na której jest budynek
mieszkalny oraz gara˝u bez wzgl´du na lokalizacj´, przeznaczonych dla w∏asnego
u˝ytku;
3) posiadania zwierzàt domowych lub egzotycznych (tj.: zwierzàt zakupionych
legalnie na terytorium RP i przeznaczonych do utrzymywania w domu ),
z wyjàtkiem psów oraz koni;
4) u˝ywania rowerów, wózków inwalidzkich;
5) u˝ywania ma∏ych jednostek p∏ywajàcych, dla w∏asnych potrzeb;
6) posiadania pasiek do 5 uli;
7) u˝ytkowania pomieszczeƒ podczas wyjazdów turystycznych (do 30 dni);
8) innych zwyk∏ch czynnoÊci ˝ycia prywatnego, niewy∏àczonych z ochrony na
podstawie § 7 lub niewymagajàcych w∏àczenia na podstawie klauzul stanowiàcych
integralnà cz´Êç OWU, takie jak, np.: opieka nad dzieçmi lub amatorskie i/lub
rekreacyjne uprawianie sportu.
Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà tak˝e szkody wyrzàdzone w wyniku ra˝àcego
niedbalstwa Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego.
Zakres podstawowy ubezpieczenia mo˝na rozszerzyç poprzez w∏àczenie do umowy
ubezpieczenia klauzul stanowiàcych integralnà cz´Êç OWU lub uzgodnieƒ
dodatkowych dokonanych w drodze rokowaƒ za zgodà stron i wprowadzonych jako
postanowienia szczególne w formie pisemnej do umowy ubezpieczenia,
potwierdzonej polisà.
Ubezpieczeniem obj´ta jest odpowiedzialnoÊç cywilna za szkody wyrzàdzone na
terytorium Europy, chyba ˝e umowa ubezpieczenia stanowi inaczej. Pod poj´ciem
Europy nale˝y rozumieç kraje po∏o˝one na kontynencie europejskim, oraz ponadto
Irlandi´, Islandi´, Wielkà Brytani´, Grenlandi´, Spitsbergen, Wyspy Kanaryjskie,
Mader´, Cypr, Azory, a tak˝e kraje basenu Morza Âródziemnego.
Generali udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialnoÊci
ubezpieczonego, okreÊlonej przepisami prawa polskiego. Zasada ta ma zastosowanie
tak˝e w przypadku odpowiedzialnoÊci Generali za szkody powsta∏e poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.

Koszty
§6
1. W ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Generali zobowiàzane jest do:
1) zbadania zasadnoÊci wysuwanych przeciwko Ubezpieczajàcemu roszczeƒ;
2) wyp∏aty odszkodowania, które Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest zap∏aciç
poszkodowanemu, w zakresie wynikajàcym z zawartej umowy ubezpieczenia oraz
w granicach sumy ubezpieczenia;
3) poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powo∏anych za zgodà
Generali w celu ustalenia okolicznoÊci i wysokoÊci szkody;
4) poniesienia kosztów obrony sàdowej (w sporze cywilnym lub karnym)
prowadzonym zgodnie z zaleceniami Generali;
5) pokrycia kosztów post´powania pojednawczego, prowadzonego w zwiàzku ze
7
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zg∏oszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, o ile Generali wyrazi∏o na to zgod´.
2. Koszty okreÊlone w ust. 1 pkt 1)-2) pokrywane sà w granicach sumy ubezpieczenia.
3. W przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia, koszty okreÊlone w ust. 1 pkt 3-5,
pokrywa si´ ponad sum´ ubezpieczenia, maksymalnie, ∏àcznie do 10% wysokoÊci tej
sumy.
4. Generali nie odpowiada za dodatkowe koszty wynikajàce z braku zgody
Ubezpieczajàcego na zawarcie przez Generali ugody z poszkodowanym lub
zaspokojenie jego roszczeƒ.

Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci
§7
O ile zakres ochrony nie zosta∏ rozszerzony poprzez w∏àczenie do umowy ubezpieczenia
klauzul stanowiàcych integralnà cz´Êç OWU lub uzgodnieƒ dodatkowych dokonanych
w drodze rokowaƒ za zgodà stron i wprowadzonych jako postanowienia szczególne
w formie pisemnej do polisy, Generali nie obejmuje ochronà ubezpieczeniowà:
1) szkód powsta∏ych poza terytorium Europy;
2) z zastrze˝eniem § 5 ust. 4 pkt 7, szkód rzeczowych powsta∏ych w mieniu, z którego
Ubezpieczony oraz osoby korzystajàce z ochrony ubezpieczeniowej korzysta∏y na
podstawie umowy najmu, dzier˝awy, u˝ytkowania, przechowania lub innej podobnej
formy (np. leasingu);
3) szkód powsta∏ych w wyniku posiadania, kierowania, u˝ywania, uruchamiania
pojazdów mechanicznych, statków powietrznych, modeli latajàcych i p∏ywajàcych
a tak˝e pojazdów wodnych innych ni˝ ma∏e jednostki p∏ywajàce;
4) szkód powsta∏ych w wyniku posiadania broni palnej;
5) szkód wyrzàdzonych przez psy;
6) szkód wyrzàdzonych przez konie;
7) szkód powsta∏ych w zwiàzku z prowadzonà budowà na u˝ytek w∏asny lub osób
trzecich;
8) szkód powsta∏ych w zwiàzku z posiadaniem nieruchomoÊci, nieb´dàcych miejscem
zamieszkania Ubezpieczajàcego i osób obj´tych ochronà ubezpieczeniowà;
9) szkód wyrzàdzonych w mieniu osób trzecich, którym oddano nieruchomoÊç
do u˝ytkowania na podstawie umowy najmu, dzier˝awy, u˝yczenia albo innego
pokrewnego stosunku prawnego, powsta∏ych w zwiàzku z posiadaniem
nieruchomoÊci;
10) szkód wyrzàdzonych umyÊlnie przez Ubezpieczajàcego, osoby obj´te ochronà
ubezpieczeniowà;
11) szkód wyrzàdzonych przez osoby obj´te ochronà ubezpieczeniowà
Ubezpieczajàcemu;
12) szkód wyrzàdzonych przez Ubezpieczajàcego lub osoby obj´te ochronà
ubezpieczeniowà:
a) osobom bliskim;
b) innym osobom obj´tym ochronà ubezpieczeniowà;
c) pomocy domowej, podczas wykonywania przez nià powierzonych czynnoÊci
w gospodarstwie domowym.
13) roszczeƒ pomocy domowej dotyczàcych szkód b´dàcych wynikiem wypadku przy
pracy lub w drodze do albo z pracy;
14) szkód, za które Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek
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umownego przej´cia odpowiedzialnoÊci cywilnej osoby trzeciej albo wskutek
rozszerzenia zakresu w∏asnej odpowiedzialnoÊci cywilnej wynikajàcej z ustawy;
15) szkód wyrzàdzonych przez Ubezpieczajàcego oraz osoby korzystajàce z ochrony
ubezpieczeniowej, w stanie nietrzeêwoÊci, pod wp∏ywem narkotyków lub podobnie
dzia∏ajàcych Êrodków;
16) szkód wynikajàcych z wykonywania zawodu lub prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej;
17) roszczeƒ z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cywilnej o wykonanie umów oraz o zwrot
kosztów poniesionych na poczet wykonania umów;
18) szkód wyrzàdzonych przez zwierz´ta hodowlane, tj.: utrzymywane w celach
rozmna˝ania i sprzeda˝y, z zastrze˝eniem § 5 ust.4 pkt 6;
19) szkód spowodowanych przez osoby nieposiadajàce stosownych uprawnieƒ do
kierowania lub u˝ytkowania pojazdów lub sprz´tu danej kategorii;
20) szkód powsta∏ych wskutek uczestnictwa w zawodach sportowych, zlotach, regatach,
przygotowaƒ do nich (treningu) lub wyczynowego uprawiania sportu, jak równie˝
uprawiania sportów walki, myÊlistwa i paralotniarstwa;
21) szkód w mieniu znajdujàcym si´ w pieczy, pod kontrolà lub dozorem
Ubezpieczajàcego oraz osób korzystajàcych z ochrony ubezpieczeniowej;
22) szkód w rzeczach przekazanych w celu wykonania obróbki, naprawy i innych
podobnych czynnoÊci;
23) szkód obj´tych systemem ubezpieczeƒ obowiàzkowych, które Ubezpieczajàcy
i osoby korzystajàce z ochrony ubezpieczeniowej majà obowiàzek zawrzeç;
24) szkód wynik∏ych z przeniesienia chorób zakaênych;
25) szkód zwiàzanych z dost´pem i korzystaniem z sieci komputerowych i Internetu;
26) szkód powsta∏ych w nast´pstwie dzia∏aƒ wojennych, aktów sabota˝u, terroryzmu,
strajków, niepokojów spo∏ecznych;
27) szkód wyrzàdzonych w Êrodowisku przez jego zanieczyszczenie oraz w drzewostanie
lasów i parków;
28) szkód polegajàcych na zniszczeniu, zagini´ciu, uszkodzeniu lub kradzie˝y wartoÊci
pieni´˝nych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów lub noÊników danych;
29) szkód powsta∏ych wskutek oddzia∏ywania energii jàdrowej lub zanieczyszczenia
radioaktywnego;
30) szkód powsta∏ych wskutek powolnego dzia∏ania czynnika termicznego, chemicznego,
biologicznego lub innego czynnika podobnie dzia∏ajàcego;
31) szkód polegajàcych na zap∏acie wszelkiego rodzaju kar pieni´˝nych, grzywien
sàdowych i kar administracyjnych, podatków, nale˝noÊci publicznoprawnych;
32) szkód zwiàzanych z naruszeniem dóbr osobistych oraz praw autorskich, patentów,
znaków towarowych i nazw fabrycznych;
33) czystych szkód majàtkowych, rozumianych jako straty finansowe niewynikajàce ze
szkód osobowych i rzeczowych;
34) szkód rzeczowych, których wartoÊç w dniu ustalenia odszkodowania nie przekracza
100 z∏.

Suma ubezpieczenia
§8
1. Górnà granic´ odpowiedzialnoÊci Generali stanowi suma ubezpieczenia wyra˝ona
w walucie polskiej.
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2. O ile strony nie umówi∏y si´ inaczej, sum´ ubezpieczenia ustala si´ na jedno i na
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które wystàpi∏y w okresie ubezpieczenia ∏àcznie
dla szkód osobowych i rzeczowych.
3. Suma ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia ulega ka˝dorazowo zmniejszeniu
o wysokoÊç wyp∏aconego odszkodowania a˝ do jej ca∏kowitego wyczerpania.
4. W odniesieniu do wszystkich klauzul rozszerzajàcych zakres ubezpieczenia
stanowiàcych integralnà cz´Êç OWU jako za∏àcznik do niniejszych OWU - z wyjàtkiem
klauzuli nr 2, 2A i 4 – górnà granic´ odpowiedzialnoÊci stanowi suma ubezpieczenia.
5. Natomiast w odniesieniu do zakresu okreÊlonego w:
a) klauzuli nr 2 - ustala si´ limit odpowiedzialnoÊci stanowiàcy 50% sumy
ubezpieczenia okreÊlonej w polisie;
b) klauzuli nr 2 A - ustala si´ limit odpowiedzialnoÊci stanowiàcy 10% sumy
ubezpieczenia okreÊlonej w polisie;
c) klauzuli nr 4 - ustala si´ limit odpowiedzialnoÊci stanowiàcy 10% sumy
ubezpieczenia okreÊlonej w polisie.
Limity te stanowià górnà granic´ odpowiedzialnoÊci Generali za jednà i za wszystkie
szkody w odniesieniu do ryzyk okreÊlonych w klauzuli 2, 2A i 4 oraz mieszczà si´
w granicach sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1.
6. Wyp∏ata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia, o której mowa
w ust.1.
7. W przypadku klauzuli 2, 2A i 4 wyp∏ata odszkodowania powoduje jednoczesne
zmniejszenie sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 oraz wysokoÊci limitu,
o którym mowa w ust. 5.
8. Za zgodà Generali oraz po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki Ubezpieczajàcy mo˝e
podwy˝szyç sum´ ubezpieczenia do pierwotnej wysokoÊci. OdpowiedzialnoÊç
Generali do pierwotnej sumy ubezpieczenia rozpoczyna si´ od dnia nast´pnego po
op∏aceniu sk∏adki dodatkowej. Powy˝sza zasada nie dotyczy limitu, o którym mowa
w ust. 5.

Zawarcie umowy ubezpieczenia
§9
1. Zawarcie umowy ubezpieczenia nast´puje na podstawie wniosku Ubezpieczajàcego
z∏o˝onego na formularzu Generali lub w innej formie pisemnej.
2. Generali mo˝e zwróciç si´ do Ubezpieczajàcego o udzielenie dodatkowych informacji
koniecznych do oceny ryzyka.
3. Ubezpieczajàcy oraz przedstawiciel Ubezpieczajàcego, (je˝eli umowa ubezpieczenia
zawierana jest za jego poÊrednictwem) obowiàzani sà udzieliç odpowiedzi na
wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub przed zawarciem umowy
ubezpieczenia skierowane do niego na piÊmie oraz podaç zgodnie z prawdà
wszystkie znane mu okolicznoÊci istotne dla oceny ryzyka i ustalenia sk∏adki, o które
by∏ pytany. Je˝eli Generali zawar∏o umow´ ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi
Ubezpieczajàcego na poszczególne pytania, pomini´te okolicznoÊci uwa˝a si´ za
nieistotne.
4. Ubezpieczajàcy ma obowiàzek zg∏aszaç zmiany okolicznoÊci wymienionych w ust. 3
i zawiadamiaç o tych zmianach Generali niezw∏ocznie po otrzymaniu o nich wiadomoÊci.
5. Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki okolicznoÊci, które z naruszeniem
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ust. 4, nie zosta∏y podane do jego wiadomoÊci. Je˝eli do naruszenia ust. 4 dosz∏o
z winy umyÊlnej, w razie wàtpliwoÊci przyjmuje si´, ˝e wypadek przewidziany umowà
i jego nast´pstwa sà skutkiem okolicznoÊci, o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym.
6. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rachunek innej osoby, obowiàzki
okreÊlone w paragrafach poprzedzajàcych spoczywajà zarówno na Ubezpieczajàcym,
jak i Ubezpieczonym, chyba, ˝e Ubezpieczony nie wiedzia∏ o zawarciu umowy na
jego rachunek.
7. Umow´ ubezpieczenia uwa˝a si´ za zawartà z chwilà dor´czenia Ubezpieczajàcemu
polisy, chyba ˝e w polisie okreÊlono inny dzieƒ jako dat´ zawarcia umowy
ubezpieczenia. Je˝eli umowa ubezpieczenia zosta∏a zawarta na rzecz osoby trzeciej,
polis´ lub inny dokument ubezpieczenia dor´cza si´ Ubezpieczajàcemu.
8. Je˝eli postanowienia umowy ubezpieczenia odbiegajà od treÊci oferty na niekorzyÊç
Ubezpieczajàcego, Generali informuje Ubezpieczajàcego o treÊci odst´pstw
i Ubezpieczajàcemu przys∏uguje prawo wniesienia sprzeciwu w terminie
7 dni od otrzymania informacji. W przypadku braku sprzeciwu umow´ uwa˝a si´ za
zawartà zgodnie z OWU.

Zmiany umowy ubezpieczenia
§ 10
Wszelkie zmiany umowy ubezpieczenia wymagajà zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewa˝noÊci. Generali potwierdzi uzgodnionà zmian´ umowy ubezpieczenia
wystawiajàc aneks do umowy ubezpieczenia, potwierdzonej polisà.

Rozwiàzanie umowy ubezpieczenia
§ 11
1. Je˝eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy,
Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpiç od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni,
a w przypadku, gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
2. Je˝eli odpowiedzialnoÊç Generali rozpoczyna si´ jeszcze przed zap∏aceniem sk∏adki
lub jej pierwszej raty, a sk∏adka lub jej pierwsza rata nie zosta∏a zap∏acona w terminie,
Generali mo˝e wypowiedzieç umow´ ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
W takim przypadku Generali b´dzie ˝àdaç zap∏aty sk∏adki za okres udzielanej
ochrony. W przypadku braku wezwania do zap∏aty, odpowiedzialnoÊç Generali koƒczy
si´ w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia.
Generali mo˝e ˝àdaç zap∏aty sk∏adki za okres udzielanej ochrony.
3. Je˝eli umowa zawarta jest na czas okreÊlony, z zastrze˝eniem ust. 2 powy˝ej,
Generali mo˝e jà wypowiedzieç jedynie w przypadkach wskazanych w kodeksie
cywilnym, a tak˝e z wa˝nych powodów, tj.:
1) je˝eli po zawarciu umowy ubezpieczenia Generali otrzyma∏o informacj´ o naruszeniu
przez Ubezpieczajàcego lub osob´, dzia∏ajàcà w imieniu Ubezpieczajàcego
i na jego rzecz obowiàzków, o których mowa w § 9 ust. 4 oraz w § 16;
2) je˝eli ujawniona zostanie okolicznoÊç, która zwi´ksza prawdopodobieƒstwo
zajÊcia szkody w takim stopniu, ˝e Generali nie zawar∏oby umowy ubezpieczenia,
gdyby o tej okolicznoÊci wiedzia∏o;
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3) je˝eli Ubezpieczajàcy, przedstawiciel lub osoba, za którà Ubezpieczajàcy ponosi
odpowiedzialnoÊç zataili lub przekazali nieprawdziwà informacj´ o dotychczasowej
szkodowoÊci (zgodnie z wnioskiem) lub te˝ zataili lub podali nieprawdziwe
informacje dotyczàce przedmiotu ubezpieczenia, o które Ubezpieczajàcy by∏
pytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

WygaÊni´cie umowy ubezpieczenia
§ 12
Umowa ubezpieczenia wygasa z chwilà wyp∏aty odszkodowania w kwocie równej sumie
ubezpieczenia ustalonej w polisie.

Okres ubezpieczenia
§ 13
1. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na czas okreÊlony w polisie, zwany okresem
ubezpieczenia, jednak nie d∏u˝szy ni˝ do dnia wyp∏aty odszkodowania w kwocie
równej sumie ubezpieczenia.
2. O ile strony nie umówi∏y si´ inaczej okres ubezpieczenia trwa jeden rok.
3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na okres jednego roku, Ubezpieczajàcy
mo˝e wyraziç zgod´ na automatyczne przed∏u˝enie umowy ubezpieczenia
w kolejnych okresach ubezpieczenia. W przypadku, jeÊli zostanie wyra˝ona taka
zgoda, warunkiem udzielenia dalszej ochrony jest op∏acenie sk∏adki na kolejny okres
ubezpieczenia.
4. W przypadku zmian wprowadzanych do umowy ubezpieczenia w trakcie trwania
ochrony ubezpieczeniowej zapisy dotyczàce poczàtku i koƒca okresu ubezpieczenia
stosuje si´ odpowiednio.
5. W przypadku, gdy sk∏adka op∏acana jest w ratach oraz gdy Ubezpieczajàcy nie op∏aci
kolejnej raty sk∏adki we wskazanym w polisie terminie, Generali mo˝e wezwaç
Ubezpieczajàcego do zap∏aty wymagalnej raty z zagro˝eniem, ˝e brak zap∏aty
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoÊci.
W przypadku braku p∏atnoÊci w/w terminie odpowiedzialnoÊç Generali koƒczy si´
z ostatnim dniem wyznaczonego terminu. W przypadku braku wezwania do zap∏aty,
odpowiedzialnoÊç Generali koƒczy si´ w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia
wskazanym w umowie ubezpieczenia. Generali mo˝e ˝àdaç zap∏aty sk∏adki za okres
udzielanej ochrony.

Okres ochrony ubezpieczeniowej
§ 14
1. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, odpowiedzialnoÊç ubezpieczyciela rozpoczyna si´
od dnia nast´pujàcego po zawarciu umowy, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia
nast´pnego po zap∏aceniu pe∏nej sk∏adki lub pierwszej raty.
2. W przypadku doubezpieczenia zmiana umowy jest wa˝na i ochrona jest udzielana od
dnia wskazanego jako poczàtek okresu obowiàzywania zmian w umowie
ubezpieczenia, ale nie wczeÊniej ni˝ od dnia nast´pujàcego po dniu op∏acenia pe∏nej
sk∏adki dodatkowej. Zmiana umowy jest wa˝na do koƒca okresu ubezpieczenia.
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3. OdpowiedzialnoÊç Generali (z zastrze˝eniem postanowieƒ kodeksu cywilnego
dotyczàcego okresu przedawnienia roszczeƒ) koƒczy si´ w ostatnim dniu okresu
ubezpieczenia lub dniu, w którym umowa ubezpieczenia uleg∏a rozwiàzaniu lub
wygas∏a, w zale˝noÊci od tego, które z tych zdarzeƒ mia∏o miejsce wczeÊniej zgodnie
z postanowieniami § 11 i § 12.
4. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà wypadki ubezpieczeniowe, które wystàpià
w okresie trwania umowy ubezpieczenia.
5. Wypadki ubezpieczeniowe, które wystàpià w okresie trwania umowy ubezpieczenia,
a ich przyczyny zasz∏y przed zawarciem umowy ubezpieczenia, podlegajà
ubezpieczeniu jedynie wówczas, gdy Ubezpieczajàcy nie zna∏ tych przyczyn do chwili
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci nie móg∏
si´ o nich dowiedzieç.
6. W przypadku szkody osobowej, w razie wàtpliwoÊci, uznaje si´, ˝e wypadek
ubezpieczeniowy wystàpi∏ w chwili, gdy lekarz stwierdzi∏ po raz pierwszy uszczerbek
na zdrowiu.
7. W przypadku szkody seryjnej, wszystkie szkody danej serii traktuje si´ jako jednà
szkod´, niezale˝nie od terminu ich faktycznego wystàpienia, a za dat´ ich wystàpienia
przyjmuje si´ dat´ wystàpienia pierwszej z nich. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà
wszystkie szkody takich serii, których pierwsza szkoda wystàpi∏a podczas trwania
umowy ubezpieczenia, przy czym obowiàzuje zakres ochrony uzgodniony dla okresu
ubezpieczenia, w którym wystàpi∏a pierwsza szkoda z serii.
8. Umowa ubezpieczenia, potwierdzona polisà, mo˝e przewidywaç inny dzieƒ
rozpocz´cia i zakoƒczenia odpowiedzialnoÊci Generali.

Obowiàzki ubezpieczajàcego i skutki ich niedope∏nienia
§ 15
1. Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany podaç zgodnie z prawdà wszelkie okolicznoÊci,
o które by∏ pytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia. W przypadku zawarcia
umowy ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiàzek ten cià˝y równie˝ na
przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicznoÊci mu znane.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy obowiàzany jest:
1) w ciàgu 5 dni roboczych zawiadomiç Generali o wszelkich zmianach okolicznoÊci,
które mogà mieç wp∏yw na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa powstania szkody
i o które Generali zapytywa∏o we wniosku ubezpieczeniowym albo przed
zawarciem umowy w innych pismach;
2) usunàç niezw∏ocznie okolicznoÊci gro˝àce szczególnym niebezpieczeƒstwem,
które mogà mieç wp∏yw na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa powstania szkody,
których usuni´cia domaga∏o si´ Generali.
3. Obowiàzki zwiàzane z zawarciem oraz wykonaniem umowy ubezpieczenia na rzecz
innej osoby cià˝à na Ubezpieczajàcym. Je˝eli Ubezpieczony nie wiedzia∏ o zawarciu
umowy na jego rzecz, obowiàzki te cià˝à na nim od chwili, w której dowiedzia∏ si´
o tym fakcie. Obowiàzek zap∏aty sk∏adki lub rat sk∏adki cià˝y wy∏àcznie na
Ubezpieczajàcym.
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Tryb post´powania w przypadku powstania szkody
§ 16
1. O ka˝dym wypadku ubezpieczeniowym Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest
powiadomiç Generali niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 7 dni od daty
powzi´cia o nim wiadomoÊci.
2. Je˝eli osoba poszkodowana dochodzi swoich roszczeƒ wobec Ubezpieczajàcego,
jest on zobowiàzany poinformowaç o tym Generali w ciàgu 7 dni od momentu
zg∏oszenia roszczenia.
3. W przypadku, gdy Ubezpieczajàcy powzià∏ informacj´ o wszcz´ciu wobec niego
post´powania przygotowawczego bàdê wystàpienia na drog´ sàdowà, obowiàzany
jest o tym fakcie poinformowaç Generali niezw∏ocznie, nawet w przypadku, gdy sam
zg∏osi∏ ju˝ zaistnienie wypadku ubezpieczeniowego.
4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rachunek innej osoby obowiàzki okreÊlone
w ust 1-3 spoczywajà równie˝ na Ubezpieczonym, chyba, ˝e Ubezpieczony nie wie
o zawarciu umowy na jego rachunek.
5. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest u˝yç dost´pnych mu Êrodków w celu zmniejszenia
szkody oraz niedopuszczenia do jej zwi´kszenia, zobowiàzany jest on równie˝
umo˝liwiç Generali dokonanie czynnoÊci niezb´dnych w celu ustalenia okolicznoÊci
powstania szkody, zasadnoÊci i wysokoÊci roszczenia z zastrze˝eniem postanowieƒ
§17 ust. 1.
6. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest udzieliç na ˝àdanie Generali wszelkich
pe∏nomocnictw niezb´dnych do prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym
pe∏nomocnictwa procesowego, je˝eli przeciwko Ubezpieczajàcemu poszkodowany
wystàpi∏ na drog´ sàdowà. Powy˝sze nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku
podejmowania we w∏aÊciwym terminie niezb´dnych Êrodków procesowych do
w∏aÊciwych organów administracyjnych i sàdowych, w szczególnoÊci sprzeciwu,
zaskar˝enia oraz odpowiedzi na pisma.
7. W razie zg∏oszenia roszczenia Ubezpieczajàcy nie jest uprawniony do podejmowania
dzia∏aƒ zmierzajàcych do uznania i zaspokojenia roszczeƒ ani te˝ zawarcia ugody
z osobà poszkodowanà, chyba ˝e Generali wyrazi na to zgod´. W przypadku
naruszenia powy˝szego postanowienia Generali mo˝e zwolniç si´ z obowiàzku
Êwiadczenia.
8. Je˝eli z tytu∏u zaistnia∏ego wypadku ubezpieczeniowego istniejà przes∏anki do
uwolnienia si´ Ubezpieczajàcego od odpowiedzialnoÊci cywilnej w cz´Êci lub
w ca∏oÊci, to powy˝sze dotyczy równie˝ Generali.
9. Z tytu∏u zawarcia umowy ubezpieczenia Generali otrzymuje pe∏ne pe∏nomocnictwo do
sk∏adania w imieniu Ubezpieczajàcego wszelkich oÊwiadczeƒ, jakie uzna za zasadne
w sprawach zwiàzanych z realizacjà roszczenia.

Skutki niedope∏nienia obowiàzków
§ 17
1. Je˝eli Ubezpieczajàcy umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa nie zastosowa∏
Êrodków okreÊlonych w §16 ust. 5, Generali jest wolne od odpowiedzialnoÊci
za szkody powsta∏e z tego powodu.
2. W przypadku naruszenia z winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa obowiàzku
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okreÊlonego w § 16 ust 1 Generali mo˝e odpowiednio zmniejszyç odszkodowanie,
je˝eli naruszenie przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia rozmiarów szkody lub uniemo˝liwi∏o
Generali ustalenia okolicznoÊci i skutków zdarzenia.
3. Generali mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania lub ograniczyç jego wysokoÊç, je˝eli
Ubezpieczajàcy, przedstawiciel lub osoba, za którà Ubezpieczajàcy ponosi
odpowiedzialnoÊç zataili lub podali niezgodne z prawdà okolicznoÊci, o które
Ubezpieczajàcy by∏ pytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Sk∏adka ubezpieczeniowa
§ 18
1. Sk∏adk´ ubezpieczeniowà oblicza si´ na podstawie taryfy sk∏adek Generali
obowiàzujàcej w dniu wystawienia polisy. WysokoÊç stawki taryfowej uzale˝niona
jest m. in. od wysokoÊci sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia (klauzul
dodatkowych stanowiàcych integralnà cz´Êç OWU), dotychczasowej szkodowoÊci,
rodzaju p∏atnoÊci (p∏atnoÊç jednorazowa lub ratalna).
2. Sk∏adka taryfowa mo˝e ulec obni˝eniu z uwagi na:
1) niskà szkodowoÊç w poprzednim okresie ubezpieczenia;
2) kontynuacj´ umowy ubezpieczenia po pierwszym i kolejnych rocznych okresach
ubezpieczenia;
3) indywidualnie wynegocjowane warunki umowy;
4) indywidualnej oceny ryzyka.
3. Sk∏adka taryfowa mo˝e ulec podwy˝szeniu z uwagi na:
1) wysokà szkodowoÊç w poprzednim okresie ubezpieczenia;
2) indywidualnie wynegocjowane warunki umowy;
3) indywidualnej oceny ryzyka.
4. Je˝eli do umowy ubezpieczenia zosta∏y wprowadzone klauzule umowne, zawierajàce
postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowieƒ niniejszych OWU, wysokoÊç
sk∏adki ustalana jest indywidualnie z Ubezpieczajàcym.
5. WysokoÊç sk∏adki oraz terminy jej p∏atnoÊci sà wskazane w umowie ubezpieczenia.
6. Na wniosek Ubezpieczajàcego Generali mo˝e wyraziç zgod´ na roz∏o˝enie p∏atnoÊci
sk∏adki na raty. Terminy p∏atnoÊci rat oraz ich wysokoÊç sà okreÊlone w polisie.
7. Za dat´ zap∏aty sk∏adki przyjmuje si´ dat´ dokonania przez Ubezpieczajàcego
przelewu lub wp∏aty na rachunek Generali, potwierdzonych stemplem pocztowym,
bankowym lub w przypadku przelewu elektronicznego potwierdzeniem wydanym
przez bank, pod warunkiem, ˝e na rachunku Ubezpieczajàcego by∏y zgromadzone
wystarczajàce Êrodki. W przypadku niedoboru Êrodków na rachunku
Ubezpieczajàcego, za dat´ op∏acenia sk∏adki uznaje si´ dzieƒ zaksi´gowania jej
na rachunku bankowym Generali.
8. W przypadku, jeÊli Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci przed op∏aceniem sk∏adki,
a Ubezpieczajàcy nie op∏aci pe∏nej sk∏adki, pierwszej raty lub sk∏adki dodatkowej
za doubezpieczenie w terminie 30 dni od dnia b´dàcego poczàtkiem okresu
ubezpieczenia lub poczàtkiem okresu obowiàzywania zmian w umowie
ubezpieczenia, Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do z∏o˝enia nowego wniosku.
9. W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà istotnà zmian´
prawdopodobieƒstwa wypadku, ka˝da ze stron mo˝e ˝àdaç odpowiedniej zmiany
wysokoÊci sk∏adki, poczynajàc od chwili, w której zasz∏a ta okolicznoÊç, nie wczeÊniej
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jednak ni˝ od poczàtku bie˝àcego okresu ubezpieczenia. W razie zg∏oszenia takiego
˝àdania druga strona mo˝e w terminie 14 dni wypowiedzieç umow´ ze skutkiem
natychmiastowym.
10. WygaÊni´cie, wypowiedzenie lub odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia
Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap∏aty sk∏adki za okres, w którym Generali udziela∏o
ochrony ubezpieczeniowej.
11. W razie wygaÊni´cia umowy ubezpieczenia przed up∏ywem okresu, na jaki zosta∏a
zawarta, Ubezpieczajàcemu przys∏uguje zwrot sk∏adki za okres niewykorzystanej
ochrony ubezpieczeniowej.

Ustalenie i wyp∏ata odszkodowania
§ 19
1. Generali wyp∏aci odszkodowanie, które Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest zap∏aciç
osobie poszkodowanej z tytu∏u ryzyk okreÊlonych w umowie ubezpieczenia
na podstawie:
1) uznania przez Generali zasadnoÊci roszczenia;
2) zawartej lub zatwierdzonej przez Generali ugody;
3) orzeczenia sàdu.
2. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dostarczyç do Generali dokumenty niezb´dne do
rozpatrzenia wniosku o wyp∏at´ odszkodowania.
3. Generali wyp∏aci odszkodowanie w kwocie odpowiadajàcej rozmiarowi szkody,
nie wi´kszej jednak ni˝ suma ubezpieczenia okreÊlona w polisie, stanowiàca górnà
granic´ odpowiedzialnoÊci Generali.
4. W przypadku zbiegu Êwiadczeƒ z tytu∏u dwóch lub wi´cej umów ubezpieczenia
z tego samego zdarzenia na sumy ubezpieczenia ∏àcznie przewy˝szajàce wysokoÊç
szkody, Generali wyp∏aci odszkodowanie w takim stosunku, w jakim przyj´ta przez
Generali suma ubezpieczenia pozostaje do sum ubezpieczenia wynikajàcych
z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.
5. Generali wyp∏aci odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o szkodzie, chyba ˝e wyjaÊnienie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia
odpowiedzialnoÊci lub wysokoÊci odszkodowania w terminie 30 dni okaza∏o si´
niemo˝liwe; wówczas odszkodowanie zostanie wyp∏acone w ciàgu 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci sta∏o
si´ mo˝liwe, z tym, ˝e Generali wyp∏aci bezspornà w Êwietle przed∏o˝onych
dokumentów cz´Êç odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o szkodzie.

Fa∏szywe roszczenia
§ 20
Je˝eli jakiekolwiek roszczenie wniesione z tytu∏u umowy ubezpieczenia zawartej na
podstawie niniejszych OWU okaza∏o si´ pod jakimkolwiek wzgl´dem fa∏szywe, lub gdyby
Ubezpieczajàcy czy ktokolwiek uprawniony do dzia∏ania w jego imieniu u˝y∏ fa∏szywych
Êrodków lub zabiegów w celu uzyskania korzyÊci wynikajàcych z umowy ubezpieczenia,
bàdê te˝ w przypadku, gdy szkoda zosta∏a spowodowana umyÊlnie przez
Ubezpieczajàcego lub za jego przyzwoleniem, wszelkie prawa do uzyskania
odszkodowania z tytu∏u takiej umowy ubezpieczenia podlegajà utracie.
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Postanowienia koƒcowe
§ 21
1. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem nie
zgadza si´ z decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub zg∏asza
inne skargi lub za˝alenia, mo˝e ona wystàpiç z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zostanie rozpatrzony w ciàgu 30 dni od daty
wp∏ywu do Generali.
3. Ponadto, je˝eli Ubezpieczajàcy lub osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem
nie zgadza si´ z decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia mo˝e
wnieÊç skarg´ lub za˝alenie do Rzecznika Ubezpieczonych dzia∏ajàcego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym
i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych.
4. Wszelkie spory wynikajàce z umowy ubezpieczenia b´dà rozpatrywane przez sàd
w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego
lub Poszkodowanego.
5. Zawiadomienia oraz oÊwiadczenia dotyczàce umowy ubezpieczenia powinny byç
przesy∏ane w formie pisemnej na adres siedziby Generali, listem poleconym, albo
w inny sposób za dowodem dor´czenia. Za skuteczne dor´czenie uznaje si´ odbiór
przesy∏ki lub up∏yw czasu do odbioru korespondencji wyznaczony dla adresata
w drugim zawiadomieniu o pozostawieniu przesy∏ki (z adnotacjà awizowano
powtórnie dnia…). Je˝eli Ubezpieczajàcy zmieni∏ adres i nie zawiadomi∏ o tym
Generali, przyjmuje si´, ˝e Generali dope∏ni∏o obowiàzku zawiadomienia, je˝eli pismo
zosta∏o wys∏ane na ostatni adres Ubezpieczajàcego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU lub klauzulami umownymi stosuje
si´ przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej oraz inne obowiàzujàce akty prawne.
7. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta∏y przyj´te wraz z za∏àcznikami uchwa∏à
Zarzàdu Generali T.U. S.A. nr GNL/2/2/8/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r. i wchodzà
w ˝ycie z dniem 15 wrzeÊnia 2008 r.
Andrzej Jarczyk

Micha∏ Gomowski

Prezes Zarzàdu

Cz∏onek Zarzàdu
Generali T.U. S.A.

Generali T.U. S.A.
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zatwierdzonych uchwa∏à Zarzàdu Generali T.U. S.A. nr GNL/2/2/8/2008
z dnia 27 sierpnia 2008 r. i które wesz∏y w ˝ycie z dniem 15 wrzeÊnia 2008 r.
Klauzule rozszerzajàce zakres ubezpieczenia
Klauzula nr 1

Rozszerzenie terytorialnego zakresu ubezpieczenia poza terytorium Europy
z wy∏àczeniem USA, Meksyku, Kanady i Australii
Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozosta∏ych, nie zmienionych niniejszà
klauzulà postanowieƒ umowy ubezpieczenia okreÊlonych we wniosku
ubezpieczeniowym, polisie i w OWU, strony postanowi∏y rozszerzyç zakres ubezpieczenia
o szkody osobowe lub rzeczowe, powsta∏e poza terytorium Europy, z wy∏àczeniem szkód
powsta∏ych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó∏nocnej, Meksyku, Kanady
i Australii oraz ich posiad∏oÊci.
Klauzula nr 1 A
Rozszerzenie terytorialnego zakresu ubezpieczenia
poza terytorium Europy z w∏àczeniem USA, Meksyku, Kanady i Australii
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych
niniejszà klauzulà postanowieƒ umowy ubezpieczenia okreÊlonych we wniosku
ubezpieczeniowym, polisie i w OWU, strony postanowi∏y rozszerzyç zakres
ubezpieczenia o szkody osobowe lub rzeczowe, powsta∏e poza terytorium Europy,
z w∏àczeniem szkód powsta∏ych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki
Pó∏nocnej, Meksyku, Kanady i Australii oraz ich posiad∏oÊci.
2. W∏àczenie do zakresu ubezpieczenia niniejszej klauzuli jest równoznaczne
z rozszerzeniem ochrony ubezpieczeniowej o klauzul´ nr 1.
3. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà wy∏àcznie roszczenia zg∏oszone pisemnie do
Generali w okresie ubezpieczenia, wynikajàce z wypadków ubezpieczeniowych, które
wystàpi∏y na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó∏nocnej, Meksyku, Kanady
i Australii oraz ich posiad∏oÊci.
4. Je˝eli umowa ubezpieczenia jest nieprzerwanie kontynuowana, roszczenie mo˝e byç
zg∏oszone tak˝e w ciàgu kolejnych okresów ubezpieczenia.
5. Wydatki poniesione przez Generali na pokrycie kosztów obrony prawnej
(wynagrodzenie adwokatów, bieg∏ych, powo∏ania Êwiadków, koszty sàdowe), nak∏ady
na usuni´cie lub zmniejszenie szkody, koszty oszacowania zaistnia∏ej szkody oraz
wyjazdów s∏u˝bowych pokrywane sà w granicach sumy ubezpieczenia.
6. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeƒ z tytu∏u szkód o charakterze karnym,
w szczególnoÊci odszkodowania za straty moralne (punitive and exemplary damages).
Klauzula nr 2
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody
w nieruchomoÊciach osób trzecich (OC najemcy)
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych
niniejszà klauzulà postanowieƒ umowy ubezpieczenia okreÊlonych we wniosku
ubezpieczeniowym, polisie i w OWU, strony postanowi∏y rozszerzyç zakres
ubezpieczenia o szkody rzeczowe spowodowane przez po˝ar, wybuch, implozj´,
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zalanie oraz akcj´ ratowniczà powsta∏e w mieszkaniach oraz budynkach
mieszkalnych osób trzecich, z których Ubezpieczajàcy korzysta∏ w celach
mieszkaniowych, na podstawie umowy najmu, dzier˝awy, u˝yczenia.
2. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te szkody:
a) spowodowane normalnym zu˝yciem mienia w trakcie jego u˝ywania;
b) powsta∏e w mieniu ruchomym i pojazdach mechanicznych,
c) w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà.
3. Ochrona ubezpieczeniowa z tytu∏u niniejszej klauzuli obowiàzuje na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
Klauzula nr 2 A
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody
w ruchomoÊciach osób trzecich (OC najemcy)
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych
niniejszà klauzulà postanowieƒ umowy ubezpieczenia okreÊlonych we wniosku
ubezpieczeniowym, polisie i w OWU, strony postanowi∏y rozszerzyç zakres
ubezpieczenia o szkody rzeczowe spowodowane przez po˝ar, wybuch, implozj´,
zalanie oraz akcj´ ratowniczà, powsta∏e w ruchomoÊciach domowych stanowiàcych
wyposa˝enie mieszkania lub budynku mieszkalnego, z których Ubezpieczajàcy
korzysta∏ na podstawie umowy najmu, dzier˝awy, u˝yczenia.
2. W∏àczenie do zakresu ubezpieczenia niniejszej klauzuli jest równoznaczne
z rozszerzeniem ochrony ubezpieczeniowej o klauzul´ nr 2.
3. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te szkody:
a) spowodowane normalnym zu˝yciem mienia w trakcie jego u˝ywania;
b) w pojazdach mechanicznych lub ich wyposa˝eniu, a tak˝e w rzeczach w nich
pozostawionych;
c) w sprz´cie elektronicznym lub komputerowym.
4. Ochrona ubezpieczeniowa z tytu∏u niniejszej klauzuli obowiàzuje na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
Klauzula nr 3
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody wyrzàdzone przez
pojazdy niepodlegajàce obowiàzkowemu ubezpieczeniu OC
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych
niniejszà klauzulà postanowieƒ umowy ubezpieczenia okreÊlonych we wniosku
ubezpieczeniowym, polisie i w OWU, strony postanowi∏y rozszerzyç zakres
ubezpieczenia o odpowiedzialnoÊç cywilnà za szkody powsta∏e w zwiàzku
z posiadaniem, u˝ytkowaniem lub prowadzeniem pojazdów mechanicznych
niepodlegajàcych obowiàzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywilnej,
u˝ytkowanych w celu prowadzenia gospodarstwa domowego lub w celach
rekreacyjnych, z wyjàtkiem samobie˝nych maszyn rolniczych lub budowlanych.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialnoÊci za szkody spowodowane
przez osoby nieposiadajàce stosownych uprawnieƒ do kierowania pojazdami danej
kategorii.
3. Ochrona ubezpieczeniowa z tytu∏u niniejszej klauzuli obowiàzuje na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
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Klauzula nr 4
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powsta∏e
w zwiàzku z posiadaniem i u˝yciem broni palnej
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych
niniejszà klauzulà postanowieƒ umowy ubezpieczenia okreÊlonych we wniosku
ubezpieczeniowym, polisie i w OWU, strony postanowi∏y rozszerzyç zakres
ubezpieczenia o odpowiedzialnoÊç cywilnà za szkody powsta∏e w zwiàzku
z posiadaniem i u˝yciem broni palnej.
2. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnoÊç cywilnà Ubezpieczajàcego pod
warunkiem legalnego zakupu, posiadania stosownego pozwolenia na broƒ wydanego
przez w∏aÊciwy organ administracji paƒstwowej, w∏aÊciwego przechowywania
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa oraz zabezpieczenia przez
Ubezpieczajàcego przed dost´pem osób nieupowa˝nionych.
3. Ochrona ubezpieczeniowa z tytu∏u niniejszej klauzuli obowiàzuje na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
Klauzula nr 5
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powsta∏e
w zwiàzku z posiadaniem psów
Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych niniejszà
klauzulà postanowieƒ umowy ubezpieczenia okreÊlonych we wniosku ubezpieczeniowym,
polisie i w OWU, strony postanowi∏y rozszerzyç zakres ubezpieczenia o odpowiedzialnoÊç
cywilnà za szkody powsta∏e w zwiàzku z posiadaniem psów (niezale˝nie od ich rasy).
Klauzula nr 6
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powsta∏e
w zwiàzku z posiadaniem koni
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych
niniejszà klauzulà postanowieƒ umowy ubezpieczenia okreÊlonych we wniosku
ubezpieczeniowym, polisie i w OWU, strony postanowi∏y rozszerzyç zakres
ubezpieczenia o odpowiedzialnoÊç cywilnà za szkody powsta∏e w zwiàzku
z posiadaniem koni .
2. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te szkody wyrzàdzone przez konie:
1) posiadane w celach innych ni˝ cele rekreacyjne, w szczególnoÊci posiadane
w celach sportowych, np.: konie sportowe bioràce udzia∏ w zawodach i wyÊcigach;
2) u˝ytkowe, tj.: u˝ywane do pracy w gospodarstwie rolnym (nieb´dàce koƒmi
sportowymi lub rekreacyjnymi);
3) u˝ywane w zaprz´gach konnych (bryczki, wozy ko∏owe, karety, sanie);
4) u˝ywane niezgodnie z przeznaczeniem.
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Klauzula nr 7
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody
w mieniu osób trzecich w zwiàzku z prowadzonà budowà budynku jednorodzinnego
albo adaptacjà lokalu mieszkalnego lub u˝ytkowego.
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych
niniejszà klauzulà postanowieƒ umowy ubezpieczenia okreÊlonych we wniosku
ubezpieczeniowym, polisie i w OWU, strony postanowi∏y rozszerzyç zakres
ubezpieczenia o szkody powsta∏e w zwiàzku z prowadzonà budowà, przebudowà
lub rozbudowà budynku jednorodzinnego albo adaptacjà lokalu mieszkalnego lub
u˝ytkowego, na u˝ytek w∏asny.
2. Przez budynek jednorodzinny rozumie si´ budynek posiadajàcy nie wi´cej ni˝
4 samodzielne lokale mieszkalne i/lub u˝ytkowe.
3. Przez lokal mieszkalny lub u˝ytkowy rozumie si´ lokal znajdujàcy si´ w budynku
wielomieszkaniowym, tj.: wydzielonà trwa∏ymi Êcianami grup´ pomieszczeƒ wraz
z nale˝àcymi do Ubezpieczajàcego wmurowanymi w Êciany, sufity i pod∏ogi
instalacjami infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej,
gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej) i teletechnicznej (telefonicznej, domofonowej,
alarmowej, informatycznej) i pomieszczeniami przynale˝nymi.
4. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te szkody:
1) spowodowane normalnym zu˝yciem mienia w trakcie jego u˝ywania;
2) powsta∏e w mieniu ruchomym;
3) powsta∏e w zwiàzku z budowà, przebudowà lub rozbudowa budynku
przeznaczonego w ca∏oÊci do prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej i zawodowej.
5. Ochrona ubezpieczeniowa z tytu∏u niniejszej klauzuli obowiàzuje na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
Klauzula nr 8
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody z tytu∏u posiadania oraz
wynajmu dodatkowych nieruchomoÊci, nieb´dàcych miejscem zamieszkania
Ubezpieczajàcego lub osób korzystajàcych z ochrony.
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych
niniejszà klauzulà postanowieƒ umowy ubezpieczenia okreÊlonych we wniosku
ubezpieczeniowym, polisie i w OWU, strony postanowi∏y rozszerzyç zakres
ubezpieczenia o szkody powsta∏e w zwiàzku z posiadaniem prawa w∏asnoÊci
dodatkowych nieruchomoÊci, nieb´dàcych miejscem zamieszkania Ubezpieczajàcego
lub osób korzystajàcych z ochrony.
2. Ochrona ubezpieczeniowa mo˝e zostaç udzielona w zwiàzku z posiadaniem prawa
w∏asnoÊci:
1) u˝ytkowanej stale lub czasowo na potrzeby w∏asne, niezwiàzane z prowadzeniem
dzia∏alnoÊci gospodarczej placu lub dzia∏ki:
a) niezabudowanej
b) zabudowanej
2) u˝ytkowanych przez osoby trzecie, na podstawie umowy najmu, dzier˝awy,
u˝yczenia albo innego pokrewnego stosunku prawnego:
a) lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego, w celach mieszkaniowych,
b) placu, dzia∏ki, lokalu mieszkalnego, lokalu u˝ytkowego, budynku
jednorodzinnego, w celu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej.
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3. Ochrona ubezpieczeniowa z tytu∏u niniejszej klauzuli obowiàzuje na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
Klauzula nr 9
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody z tytu∏u posiadania
i u˝ytkowania jachtów oraz ∏odzi motorowych.
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozosta∏ych, niezmienionych
niniejszà klauzulà postanowieƒ umowy ubezpieczenia okreÊlonych we wniosku
ubezpieczeniowym, polisie i w OWU, strony postanowi∏y rozszerzyç zakres
ubezpieczenia o szkody powsta∏e w zwiàzku z posiadaniem i u˝ytkowaniem jachtów
oraz ∏odzi motorowych.
2. Przez jacht rozumie si´ jacht ˝aglowy o powierzchni pomiarowej ˝agla od 10 m2 do
100 m2.
3. Przez jacht motorowy rozumie si´ jacht lub ∏ódê motorowà z nap´dem (równie˝
pomocniczym) o mocy od 5 kW (6,67 KM) do 92 kW (125,12 KM), niezale˝nie
od liczby silników.
4. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà wy∏àcznie jachty oraz ∏odzie u˝ytkowane na
potrzeby w∏asne, w celach rekreacyjnych.
5. Ochronà ubezpieczeniowa obejmuje ˝eglug´ po wodach Êródlàdowych bez
ograniczeƒ oraz po wodach morskich do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
6. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialnoÊci za szkody spowodowane
przez osoby nieposiadajàce stosownych uprawnieƒ do prowadzenia jachtów i ∏odzi
danej kategorii.
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