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§ 1
Postanowienia ogólne

1. Przez umow´ ubezpieczenia, zawartà na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej, zwanych dalej OWU, Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó∏ka Akcyjna, zwane
dalej Generali, udziela ochrony ubezpieczeniowej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organi-
zacyjnym nie posiadajàcym osobowoÊci prawnej, zwanym dalej Ubezpieczajàcym.

2. Umowa ubezpieczenia mo˝e byç równie˝ zawarta przez Ubezpieczajàcego we w∏asnym imieniu, lecz na
rachunek innej osoby (Ubezpieczonego). W takim przypadku postanowienia OWU dotyczàce Ubezpieczajàcego
stosuje si´ odpowiednio do Ubezpieczonego.

3. Generali potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez wystawienie polisy. Polisa wraz z OWU stanowi
integralnà cz´Êç umowy ubezpieczenia.

4. Szczegó∏owe informacje o procesie zawarcia umowy ubezpieczenia okreÊlone sà w Regulaminie zawierania
umów ubezpieczenia za poÊrednictwem Internetu z dnia 28 paêdziernika 2005 r., dost´pnym na stronie interne-
towej Generali. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszych OWU obowiàzujà postanowienia przedmiotowego
Regulaminu.

§ 2
Definicje

W umowie ubezpieczenia oraz w OWU wymienione poni˝ej terminy definiuje si´ nast´pujàco:

1) Ubezpieczający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoÊci prawnej,
która zawar∏a z Generali umow´ ubezpieczenia mienia wskazanego w miejscu ubezpieczenia, dotyczàcà:
a) ubezpieczenia mieszkania jako cz´Êci budynku wielomieszkaniowego,
b) ubezpieczenia domu jednorodzinnego (z wyjàtkiem domu jednorodzinnego w budowie),
c) ubezpieczenia elementów sta∏ych i ruchomoÊci domowych i jest odpowiedzialna za op∏acenie sk∏adki;

2) osoby bliskie – ma∏˝onek, konkubina, konkubent, rodzeƒstwo, wst´pni, zst´pni, teÊciowie, zi´ciowie, synowe,
ojczym, macocha, pasierbowie i przysposobieni, o ile osoby te pozostajà we wspólnym gospodarstwie
domowym z Ubezpieczajàcym;

3) osoba trzecia – osoba pozostajàca poza stosunkiem ubezpieczenia;
4) szkoda – szkoda rzeczowa, tj. bezpoÊrednia utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz szkoda osobowa,

tj. Êmierç, uszkodzenie cia∏a lub rozstrój zdrowia;

5) mieszkanie – samodzielny lokal mieszkalny, wydzielony trwa∏ymi Êcianami znajdujàcy si´ w budynku
wielomieszkaniowym lub domu jednorodzinnym tj. domu, w którym znajdujà si´ nie wi´cej ni˝ cztery
samodzielne mieszkania, s∏u˝àcy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, w którym Ubezpieczajàcy
zamieszkuje na sta∏e;

6) mieszkanie zamieszka e na stałe – mieszkanie, w którym Ubezpieczajàcy prowadzi gospodarstwo domowe lub
w którym zamieszkuje cyklicznie, tj. nie rzadziej ni˝ 4 dni w tygodniu, oraz nie opuszcza mieszkania na nieprzer-
wany okres d∏u˝szy ni˝ 60 dni;

7) polisa – dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia.

§ 3
Zakres ubezpieczenia

1. Ochronà ubezpieczeniowà obj´ta jest odpowiedzialnoÊç cywilna Ubezpieczajàcego i osób bliskich, gdy w myÊl
obowiàzujàcych przepisów prawa zobowiàzani sà oni do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej 
wyrzàdzonej osobie trzeciej czynem niedozwolonym, z zastrze˝eniem postanowieƒ ust. 2 i 3 paragrafu
niniejszego oraz wy∏àczeƒ okreÊlonych w § 4.

2. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà szkody powsta∏e w zwiàzku z:
1) prowadzeniem gospodarstwa domowego i innymi czynnoÊciami ˝ycia prywatnego;
2) posiadaniem lub u˝ytkowaniem wskazanych w umowie ubezpieczenia mieszkania i przynale˝nych

do niego pomieszczeƒ gospodarczych albo domu jednorodzinnego i przynale˝nych do niego
pomieszczeƒ, budynków gospodarczych lub budowli;

3) opiekà nad dzieçmi oraz innymi cz∏onkami rodziny, za których odpowiedzialnoÊç z mocy prawa ponosi
Ubezpieczajàcy lub osoby mu bliskie;

4) posiadaniem psów i kotów, z wy∏àczeniem tych zwierzàt, które utrzymywane sà w celach hodowlanych.
3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powsta∏e w miejscu ubezpieczenia oraz na terenie posesji, na której

znajduje si´ ubezpieczone mieszkanie.

§ 4
Wyłączenia odpowiedzialności

1. Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e:
1) w gotówce albo innych Êrodkach p∏atniczych (krajowych i zagranicznych), papierach wartoÊciowych,

dzie∏ach sztuki, zbiorach filatelistycznych, numizmatycznych i bibliofilskich, dokumentach i r´kopisach,
programach komputerowych indywidualnych i produkcji seryjnej oraz jakichkolwiek danych zgromad-
zonych na noÊnikach danych, bi˝uterii, wyrobach z kamieni lub metali szlachetnych i pó∏szlachetnych oraz
per∏ach, bursztynach i koralach;

2) w mieniu osób trzecich, znajdujàcym si´ w miejscu ubezpieczenia zajmowanym przez Ubezpieczajàcego
lub osoby bliskie, przyj´tym w celu u˝ywania, przechowania lub naprawy;

3) w zwierz´tach i roÊlinach.
2. Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:

1) powsta∏e wskutek umyÊlnego dzia∏ania lub zaniechania albo ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego,
osób bliskich lub osób, za które Ubezpieczajàcy ponosi odpowiedzialnoÊç;

2) wyrzàdzone przez Ubezpieczajàcego, osoby bliskie lub osoby, za które Ubezpieczajàcy ponosi
odpowiedzialnoÊç pod wp∏ywem alkoholu, narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych;

3) wyrzàdzone Ubezpieczajàcemu, osobom bliskim oraz ich krewnym lub osobom, za które Ubezpieczajàcy
ponosi odpowiedzialnoÊç z mocy prawa;

4) wyrzàdzone przez Ubezpieczajàcego najemcy mieszkania albo wynajmujàcemu;
5) powsta∏e w nast´pstwie zdarzenia, które mia∏o miejsce w mieszkaniu niezamieszka∏ym na sta∏e;
6) obj´te obowiàzkiem ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej, w myÊl obowiàzujàcych przepisów prawa;
7) powsta∏e wskutek czynnoÊci zwiàzanych z wykonywaniem pracy, zawodu lub prowadzeniem dzia∏alnoÊci

gospodarczej;
8) powsta∏e wskutek powolnego i systematycznego zawilgocenia pomieszczeƒ z powodu nieszczelnoÊci

urzàdzeƒ wodnokanalizacyjnych, pocenia si´ rur, przesiàkania wód gruntowych i opadowych oraz 
zagrzybiania lub przemarzania;

9) powsta∏e wskutek zanieczyszczenia Êrodowiska naturalnego;
10) wynikajàce z przeniesienia chorób zakaênych;
11) powsta∏e w zwiàzku z posiadaniem i u˝ywaniem broni siecznej, k∏ujàcej i palnej;
12) nie b´dàce szkodà osobowà ani rzeczowà (czysta szkoda finansowa).

3. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeƒ dochodzonych w post´powaniu karnym. 
4. Generali nie ponosi równie˝ odpowiedzialnoÊci za szkody, których wartoÊç w momencie ustalenia wysokoÊci

odszkodowania nie przekracza 100 z∏otych.

§ 5
Suma ubezpieczenia

1. OkreÊlona w polisie suma ubezpieczenia stanowi górnà granic´ odpowiedzialnoÊci Generali.
2. Sum´ ubezpieczenia ustala si´ dla jednego i wszystkich zdarzeƒ, które zasz∏y w okresie ubezpieczenia. Za jedno

zdarzenie uwa˝a si´ wszystkie szkody, b´dàce nast´pstwem tej samej przyczyny, bez wzgl´du na liczb´
poszkodowanych osób.
1) powsta∏e wskutek umyÊlnego dzia∏ania Ubezpieczajàcego lub osób, z którymi Ubezpieczajàcy pozostaje

we wspólnym gospodarstwie domowym,
2) powsta∏e wskutek ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego, chyba ˝e zap∏ata odszkodowania odpowiada

w danych okolicznoÊciach wzgl´dom s∏usznoÊci,
3) dzia∏aƒ Ubezpieczajàcego lub osoby z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym

b´dàcych pod wp∏ywem alkoholu narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych.
3. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwoty wyp∏aconych odszkodowaƒ, a˝ do jej wyczerpania.
4. W przypadku zmniejszenia lub wyczerpania sumy ubezpieczenia na skutek wyp∏aty lub wyp∏at odszkodowaƒ,

Ubezpieczajàcy mo˝e dokonaç doubezpieczenia do wysokoÊci poczàtkowej sumy ubezpieczenia. W celu 
dokonania doubezpieczenia Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do z∏o˝enia na formularzu Generali wniosku
o dokonanie zmian w umowie ubezpieczenia.

5. Po doubezpieczeniu górnà granic´ odpowiedzialnoÊci stanowi suma ubezpieczenia okreÊlona w dodatku
do polisy.

§ 6
Zawarcie umowy ubezpieczenia

1. Zawarcie umowy ubezpieczenia nast´puje na podstawie wniosku Ubezpieczajàcego z∏o˝onego na formularzu
Generali, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej.

2. Generali mo˝e zwróciç si´ do Ubezpieczajàcego o udzielenie dodatkowych informacji koniecznych do oceny
ryzyka.

3. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest udzieliç odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku
lub przed zawarciem umowy ubezpieczenia skierowane do niego na piÊmie. Je˝eli Ubezpieczajàcy zawiera
umow´ przez przedstawiciela, powy˝szy obowiàzek cià˝y tak˝e na przedstawicielu i obejmuje tak˝e okolicznoÊ-
ci jemu znane. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonego, obowiàzek ten spoczywa
zarówno na ubezpieczajàcym jak i ubezpieczonym, chyba ˝e ubezpieczony nie wiedzia∏ o zawarciu umowy na
jego rzecz. Je˝eli Generali zawar∏o umow´ ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi 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 postanowieƒ 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. Je˝eli wniosek zosta∏ sporzàdzony wadliwie albo je˝eli dane podane przez Ubezpieczajàcego oka˝à si´
niewystarczajàce do dokonania przez Generali oceny ryzyka, Generali w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wniosku poinformuje Ubezpieczajàcego o niemo˝noÊci zawarcia umowy ubezpieczenia lub koniecznoÊci
z∏o˝enia przez Ubezpieczajàcego nowego wniosku.

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´ dor´cza si´ Ubezpieczajàcemu.

8. Je˝eli postanowienia umowy ubezpieczenia odbiegajà na niekorzyÊç Ubezpieczajàcego od treÊci oferty, 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 treÊcià OWU.

9. Na podstawie niniejszych OWU Ubezpieczajàcy mo˝e zawrzeç tylko jednà umow´ dla danego miejsca 
ubezpieczenia, w tym samym okresie ubezpieczenia. JeÊli jednak miejsce ubezpieczenia b´dzie obj´te umowà
ubezpieczenia na podstawie kilku umów ubezpieczenia, zawartych na podstawie niniejszych OWU, to wa˝na jest
tylko ta umowa, której warunki sà najkorzystniejsze dla Ubezpieczajàcego, chyba ˝e Ubezpieczajàcy wska˝e
jako obowiàzujàcà innà umow´.

§ 7
Zmiany umowy ubezpieczenia

Wszelkie zmiany w umowie ubezpieczenia wymagajà zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci. Generali
potwierdzi uzgodnionà zmian´ w umowie ubezpieczenia wystawiajàc aneks do polisy.

§ 8
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

1. Je˝eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, Ubezpieczajàcy ma prawo 
odstàpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni a w przypadku gdy jest przedsi´biorcà w terminie 7 dni,
od dnia zawarcia umowy.

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 mo˝e ˝àdaç zap∏aty sk∏adki za okres
udzielanej ochrony.

3. W przypadku nieop∏acenia kolejnej raty sk∏adki w terminie, Generali wezwie Ubezpieczajàcego do jej zap∏aty
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania oraz wska˝e skutki braku zap∏aty. OdpowiedzialnoÊç Generali
ustaje w przypadku bezskutecznego up∏ywu terminu oznaczonego w wezwaniu.   

4. Je˝eli umowa zawarta jest na czas okreÊlony, z zastrze˝eniem pkt 2 powy˝ej, Generali mo˝e jà wypowiedzieç,
z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia, 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 § 6 ust. 4 oraz w § 11 ust. 1 pkt 1), 2),

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,

3) je˝eli Ubezpieczajàcy zatai∏ lub przekaza∏ nieprawdziwà informacj´ o dotychczasowej szkodowoÊci albo
zatai∏ lub poda∏ nieprawdziwe informacje dotyczàce przedmiotu ubezpieczenia, o które by∏ pytany przed
zawarciem umowy ubezpieczenia.

§ 9
Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności

1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na okres ubezpieczenia oznaczony w polisie, jednak˝e nie d∏u˝szy ni˝ do dnia
wyp∏aty odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia ustalonej dla danego przedmiotu/zakresu 
ubezpieczenia (w rozumieniu niniejszych OWU).

2. Okres oznaczony w polisie musi byç okreÊlony w pe∏nych miesiàcach, jednak nie krótszy ni˝ 6 miesi´cy.
3. OdpowiedzialnoÊç Generali rozpoczyna si´ w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia pod warunkiem, ˝e sk∏adka

ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata zostanie op∏acona w terminie okreÊlonym w polisie, nie wczeÊniej jednak
ni˝ od dnia nast´pnego po zap∏aceniu sk∏adki lub jej pierwszej raty. W przypadku op∏acenia sk∏adki lub jej 
pierwszej raty w póêniejszym terminie odpowiedzialnoÊç Generali rozpoczyna si´ nast´pnego dnia po dniu
op∏acenia sk∏adki.

4. OdpowiedzialnoÊç Generali 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, z zastrze˝eniem postanowieƒ § 8 ust. 4.

5. W przypadku doubezpieczenia zmiana umowy jest wa˝na od dnia wskazanego jako poczàtek okresu obowiàzy-
wania zmian w umowie ubezpieczenia, ale nie wczeÊniej ni˝ od dnia nast´pujàcego po dniu op∏acenia pe∏nej
sk∏adki uzupe∏niajàcej. Zmiana umowy jest wa˝na do koƒca okresu ubezpieczenia.

6. Polisa mo˝e przewidywaç inny dzieƒ rozpocz´cia i zakoƒczenia odpowiedzialnoÊci Generali.

§ 10
Składka ubezpieczeniowa i konsekwencje jej nieop acenia

1. Sk∏adk´ oblicza si´ na podstawie taryfy sk∏adek obowiàzujàcej w Generali.
2. WysokoÊç stawki taryfowej uzale˝niona jest m.in. od zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i wysokoÊci

sum ubezpieczenia.
3. Stawka taryfowa mo˝e ulec obni˝eniu ze wzgl´du na:

1) niskà szkodowoÊç w okresie poprzedzajàcym zawarcie umowy ubezpieczenia;
2) kontynuacj´ umowy ubezpieczenia po pierwszym i kolejnych 12 miesi´cznych okresach ubezpieczenia;

4. Stawka taryfowa mo˝e ulec podwy˝szeniu ze wzgl´du na:
1) wysokà szkodowoÊç w okresie poprzedzajàcym zawarcie umowy ubezpieczenia;
2) dodatkowe uzgodnienia odmienne od postanowieƒ niniejszych OWU.

5. Je˝eli do umowy ubezpieczenia zosta∏y wprowadzone pisemne ustalenia, zawierajàce postanowienia dodatkowe
lub odmienne od postanowieƒ niniejszych OWU, wysokoÊç sk∏adki ustalana jest indywidualnie, w porozumieniu
z Ubezpieczajàcym.

6. WysokoÊç sk∏adki oraz terminy jej p∏atnoÊci sà okreÊlone w polisie. 
7. Na wniosek Ubezpieczajàcego Generali mo˝e wyraziç zgod´ na roz∏o˝enie p∏atnoÊci sk∏adki rocznej na raty.

Terminy p∏atnoÊci rat oraz ich wysokoÊç sà okreÊlone w polisie. 
8. Z zastrze˝eniem § 8 ust 3 Generali nie ma obowiàzku wysy∏ania Ubezpieczajàcemu wezwaƒ do op∏acenia

sk∏adki. Wys∏anie takich wezwaƒ nie oznacza, i˝ Generali przyj´∏o na siebie taki obowiàzek.
9. Za dat´ zap∏aty sk∏adki przyjmuje si´ dat´ dokonania przez Ubezpieczajàcego przelewu lub wp∏aty pe∏nej

sk∏adki, pierwszej raty lub sk∏adki uzupe∏niajàcej za doubezpieczenie na rachunek Generali, potwierdzonà stem-
plem 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.

10. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie op∏aci pe∏nej sk∏adki, pierwszej pe∏nej raty lub sk∏adki uzupe∏niajàcej za do ubez-
pieczenie w terminie 30 dni od dnia b´dàcego poczàtkiem okresu ubezpieczenia lub poczàtkiem okresu 
obowiàzywania zmian, to wniosek uznaje si´ za nieby∏y i w celu dokonania ubezpieczenia lub zmian w umowie
ubezpieczenia Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do z∏o˝enia nowego wniosku. 

11. W razie ujawnienia okolicznoÊci powodujàcej zmian´ prawdopodobieƒstwa zajÊcia szkody, ka˝da ze stron mo˝e
˝àdaç odpowiedniej zmiany wysokoÊci sk∏adki, poczynajàc od dnia gdy zasz∏a ta okolicznoÊç, jednak nie
wczeÊniej ni˝ od poczàtku bie˝àcego okresu ubezpieczenia. W razie zg∏oszenia takiego ˝àdania druga strona
mo˝e wypowiedzieç umow´ ubezpieczenia w ciàgu 14 dni od otrzymania ˝àdania ze skutkiem natychmias-
towym.

12. 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.

13. W razie wypowiedzenia lub odstàpienia od umowy ubezpieczenia sk∏adka za niewykorzystany okres ochrony
podlega zwrotowi niezale˝nie od tego, czy w danym okresie ubezpieczenia zaistnia∏a szkoda obj´ta ochronà
ubezpieczeniowà, za którà Generali wyp∏aci∏o lub wyp∏aci odszkodowanie.

14. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, sk∏adka powinna byç zap∏acona jednoczeÊnie z zawarciem umowy 
ubezpieczenia, a je˝eli umowa dosz∏a do skutku przed dor´czeniem dokumentu ubezpieczenia - w ciàgu 
14 dni od jego dor´czenia. 

§ 11
Obowiązki Ubezpieczającego

1. W zwiàzku z zawarciem umowy ubezpieczenia na Ubezpieczajàcym cià˝à nast´pujàce obowiàzki:

1) Obowiązek udzielenia informacji.
a) przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy oraz inne osoby, o których mowa w § 6 ust. 3

sà zobowiàzane podaç zgodnie z prawdà wszelkie okolicznoÊci, o które by∏y pytane.
b) po zawarciu umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy obowiàzany jest w ciàgu 5 dni roboczych po otrzy-

maniu wiadomoÊci, 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 ubezpieczenia w innych pismach. Obowiàzek taki ma
miejsce równie˝ wówczas, gdy zmiana tych okolicznoÊci nastàpi∏a w okresie pomi´dzy z∏o˝eniem
wniosku o ubezpieczenie a zawarciem umowy ubezpieczenia.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
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2) Obowiązek udostępnienia mienia w celu oceny ryzyka
Zarówno przed zawarciem umowy ubezpieczenia jak i w okresie jej trwania Ubezpieczajàcy ma równie˝
obowiàzek umo˝liwienia osobom upowa˝nionym przez Generali dost´pu do ubezpieczonego mienia
w celu dokonania oceny ubezpieczanego ryzyka.

2. Obowiàzki zwiàzane z zawarciem oraz wykonaniem umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek cià˝à równie˝ na
Ubezpieczonym. 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 cià˝y wy∏àcznie na Ubezpieczajàcym.

3. W przypadku wystàpienia szkody na Ubezpieczajàcym oraz Ubezpieczonym (chyba, ˝e Ubezpieczony nie wie
o zawarciu umowy na jego rachunek) cià˝à nast´pujàce obowiàzki:

1) Obowiązek zmniejszenia szkody.
Podj´cia czynnoÊci majàcych na celu zmniejszenie rozmiarów szkody oraz zabezpieczenia bezpoÊrednio
zagro˝onego ubezpieczonego mienia przed dalszà szkodà.

2) Obowiązek zgłoszenia szkody.
Ka˝da szkoda powinna byç niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 3 dni roboczych od daty powstania
szkody lub uzyskania o niej informacji, zg∏oszona do Generali. Je˝eli zachodzi podejrzenie, ˝e powstanie szkody
jest wynikiem pope∏nienia przest´pstwa, w szczególnoÊci w przypadku podpalenia, kradzie˝y z w∏amaniem
i rabunku, nale˝y niezw∏ocznie powiadomiç policj´.

3) Obowiązek wyjaśnienia szkody.
Ubezpieczajàcy oraz Ubezpieczony majà obowiàzek:
a) nie dokonywaç ani nie dopuÊciç do dokonania ˝adnych zmian w ubezpieczonym mieniu przed

przeprowadzeniem ogl´dzin przez osob´ upowa˝nionà przez Generali, chyba ˝e taka zmiana jest
niezb´dna w celu zabezpieczenia ubezpieczonego mienia po szkodzie, zmniejszenia jej rozmiaru,
wymaga tego interes publiczny lub Generali, mimo powiadomienia, nie dokona∏o ogl´dzin w ciàgu 5 dni
roboczych od dnia otrzymania powiadomienia lub nie uzgodni∏o terminu ogl´dzin;

b) umo˝liwiç Generali wszelkie dzia∏ania, majàce na celu ustalenie przyczyn i wysokoÊci szkody oraz
wyliczenie odszkodowania;

c) udost´pniç Generali dokumentacj´ i inne dowody zwiàzane ze szkodà oraz przed∏o˝yç, najpóêniej
w ciàgu 14 dni od daty zg∏oszenia szkody, rachunek poniesionych strat. Koszy sporzàdzenia dokumen-
tacji ponosi Ubezpieczajàcy.

4) Obowiązki w przypadku szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
Niezale˝nie od obowiàzków wymienionych w pkt 3, Ubezpieczajàcy lub osoba bliska:
a) ma obowiàzek udzieliç na ˝àdanie Generali pe∏nomocnictw niezb´dnych do prowadzenia spraw

odszkodowawczych, w tym pe∏nomocnictwa procesowego, je˝eli przeciwko niej poszkodowany 
wystàpi∏ na drog´ sàdowà. Powy˝sze nie zwalnia Ubezpieczajàcego lub osoby bliskiej z obowiàzku
zg∏aszania we w∏aÊciwym terminie sprzeciwu lub podj´cia niezb´dnych Êrodków zaskar˝enia;

b) w razie zg∏oszenia roszczenia nie sà uprawnieni do podejmowania dzia∏aƒ zmierzajàcych do uznania
izaspokojenia roszczeƒ ani te˝ zawarcia ugody z osobà poszkodowanà, chyba ˝e Generali wyrazi na to
zgod´. W przypadku naruszenia powy˝szego postanowienia Generali jest zwolnione z obowiàzku
Êwiadczenia, chyba ˝e z uwagi na okolicznoÊci sprawy Ubezpieczajàcy lub osoba bliska nie móg∏
postàpiç inaczej.

4. W razie naruszenia z winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa obowiàzków okreÊlonych w ust. 3  Generali mo˝e
odpowiednio zmniejszyç odszkodowanie, jeÊli naruszenie przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia szkody lub
uniemo˝liwi∏o Generali ustalenie okolicznoÊci i skutków zdarzenia obj´tego umowà.

§ 12
Ustalenie wysokości odszkodowania

1. W przypadku szkody z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cywilnej Generali jest zobowiàzane do wyp∏aty odszkodowania
w granicach odpowiedzialnoÊci cywilnej osób obj´tych ochronà ubezpieczeniowà w zakresie okreÊlonym
w umowie ubezpieczenia, do wysokoÊci sumy ubezpieczenia ustalonej w polisie.

2. W przypadku szkody z tytu∏u odpowiedzialnoÊci cywilnej Generali pokryje równie˝, w granicach sumy 
ubezpieczenia, koszty obrony sàdowej w sporze prowadzonym na polecenie lub za zgodà Generali, koszty
post´powania pojednawczego prowadzonego w zwiàzku ze zg∏oszonymi roszczeniami odszkodowawczymi,
a tak˝e koszty rzeczoznawców powo∏anych przez Generali dla ustalenia okolicznoÊci lub rozmiaru szkody -
∏àcznie maksymalnie do 20% sumy ubezpieczenia.

3. Generali zwróci Ubezpieczajàcemu, w granicach sumy ubezpieczenia, poniesione przez Ubezpieczajàcego lub
osoby bliskie udokumentowane koszty wynik∏e z zastosowania dost´pnych mu Êrodków w celu zmniejszenia
szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia bezpoÊrednio zagro˝onego mienia przed szkodà,
je˝eli Êrodki te by∏y celowe, chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne.

§ 13
Wypłata odszkodowania

1. Ubezpieczajàcy lub poszkodowany obowiàzany jest dostarczyç do Generali dokumenty niezb´dne do rozpa-
trzenia wniosku o wyp∏at´ odszkodowania.

2. Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji przed∏o˝onych mu dokumentów.
3. 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 by∏o 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.

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 sto-
sunku, w jakim przyj´ta przez Generali suma ubezpieczenia pozostaje do sum ubezpieczenia wynikajàcych
z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia z wyjàtkiem szkód osobowych. Je˝eli w którejkolwiek z umów
ubezpieczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, uzgodniono ˝e suma ubezpieczenia wyp∏acona przez
ubezpieczyciela z tytu∏u ubezpieczenia mo˝e byç wy˝sza od poniesionej szkody, zap∏aty Êwiadczenia w cz´Êci
przenoszàcej wysokoÊç szkody ubezpieczajàcy mo˝e ˝àdaç tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku
dla okreÊlenia odpowiedzialnoÊci mi´dzy Generali a innymi ubezpieczycielami nale˝y przyjàç, ˝e w umowie ubez-
pieczenia dopuszczajàcej wy˝szà sum´ ubezpieczenia ni˝ wartoÊç szkody, suma ubezpieczenia równa jest
wartoÊci szkody.

5. W przypadku, gdy Generali wyp∏aci∏o odszkodowanie za szkod´ polegajàcà na uszkodzeniu mienia, a przed jego
naprawieniem wystàpi∏a ponowna szkoda obejmujàca ten sam przedmiot ubezpieczenia, odszkodowanie
wyp∏aca si´ w wysokoÊci ró˝nicy pomi´dzy nowo ustalonym odszkodowaniem a odszkodowaniem wyp∏aconym
za poprzednià szkod´.

6. Je˝eli odszkodowanie za ubezpieczone mienie zosta∏o przyznane przed dniem wymagalnoÊci wszystkich rat
sk∏adki, Generali wyp∏aca odszkodowanie w pe∏nej wysokoÊci, a Ubezpieczajàcy obowiàzany jest op∏aciç raty
w terminie okreÊlonym w polisie.

7. Odszkodowanie wyp∏aca si´ Ubezpieczajàcemu lub osobie upowa˝nionej przez Ubezpieczajàcego do odebra-
nia odszkodowania.

8. Je˝eli umowa ubezpieczenia zosta∏a zawarta na rzecz osoby trzeciej, odszkodowanie z tytu∏u ubezpieczenia
mienia przys∏uguje bezpoÊrednio Ubezpieczonemu. Za zgodà Ubezpieczonego Generali mo˝e wyp∏aciç
odszkodowanie Ubezpieczajàcemu.

9. Odszkodowanie z tytu∏u ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej przys∏uguje bezpoÊrednio poszkodowanemu.

§ 14
Fałszywe roszczenia

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 lub 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 przyzwole-
niem, wszelkie prawa do uzyskania odszkodowania z tytu∏u takiej umowy ubezpieczenia podlegajà utracie.

§ 15
Regres ubezpieczeniowy

1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania z mocy prawa przechodzi na Generali roszczenie Ubezpieczajàcego lub
Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´, do wysokoÊci wyp∏aconego
odszkodowania (roszczenie regresowe).Nie przechodzà na Generali roszczenia Ubezpieczajàcego przeciwko
osobom, z którymi Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest udzieliç Generali wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeƒ regresowych, w
tym dostarczyç odpowiednie dokumenty oraz udzieliç niezb´dnych informacji.

3. Je˝eli Ubezpieczajàcy bez zgody Generali zrzek∏ si´ roszczenia przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za
szkod´ lub je ograniczy∏, Generali mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyç. Je˝eli
zrzeczenie si´ lub ograniczenie roszczenia zosta∏o ujawnione po wyp∏acie odszkodowania, Generali mo˝e ˝àdaç
od Ubezpieczajàcego zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci wyp∏aconego odszkodowania.

§ 16
Postanowienia końcowe

1. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si´ z decyzjami Generali
co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub wnosi 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 ubez-
pieczeniowym 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. 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 zatwierdzone uchwa∏à Zarzàdu Generali Nr GNL/ob./39/8/2007
z dnia 9 sierpnia 2007 r. i wchodzà w ˝ycie z dniem 10 sierpnia 2007 r.

Erich Fischer Micha∏ Gomowski
Generali Generali
Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.


