
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Majątkowe, Dział II gr. 8, 9, 13

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie MEBLE VOX – „Meblecasco”

Produkt: 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, kradzieży z włamaniem, 
wandalizmu, oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem 
przedmiotu ubezpieczenia dla Klientów MEBLE VOX - „Meblecasco”.

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, w szczególności w Szcze-
gólnych Warunkach Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, kradzieży z włamaniem, wandalizmu oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem 
przedmiotu ubezpieczenia dla Klientów MEBLE VOX - „Meblecasco” zatwierdzonych uchwałą Zarządu i obowiązujących od dnia 20.01.2022 r. (SWU), zawierających Wykaz Istot-
nych Informacji (Skorowidz) oraz w dokumencie ubezpieczenia.

Przedsiębiorstwo: 
Generali T.U. S.A.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
99 Przedmiotem ubezpieczenia są zakupione przez Ubezpie-
czonego u Ubezpieczającego meble wraz z elementami 
wykończeniowymi, które zostały wskazane w dowodzie 
zakupu przedmiotu ubezpieczenia.
99 Przedmiot ubezpieczenia zostaje objęty ubezpiecze-
niem na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia wskutek, 
nagłych i nieprzewidzianych wszystkich ryzyk, które nie 
zostały wyłączone z ochrony w § 12 SWU, a także od kra-
dzieży z włamaniem i wandalizmu (w tym szkód wyrządzo-
nych przez zwierzęta).
99 Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną 
w związku z związku z posiadaniem przedmiotu ubezpie-
czenia
99 Suma ubezpieczenia mebli odpowiada ich wartości ustalo-
nej na podstawie dokumentu sprzedaży przedmiotu ubez-
pieczenia i jest wskazana w Deklaracji przystąpienia przy 
czym nie może być niższa niż 500 PLN.
99 Suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynosi 
20.000 zł 
99 Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo pomniejszeniu 
o kwotę wypłaconego odszkodowania lub świadczenia aż 
do jej całkowitego wyczerpania (wprowadzona konsump-
cja sumy ubezpieczenia).
99W przypadku naprawy szkody estetycznej – górny limit 
odpowiedzialności za szkodę wynosi 30 % sumy ubezpie-
czenia danego przedmiotu ubezpieczenia.
99W przypadku braku możliwości naprawy szkody estetycz-
nej – górny limit odpowiedzialności za szkodę wynosi 10 % 
sumy ubezpieczenia danego uszkodzonego przedmiotu 
ubezpieczenia. 

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
98 Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe bezpośrednio na skutek wad produktu 
oraz uszkodzeń objętych rękojmią lub gwarancją, naturalnego zużycia lub starzenia się 
przedmiotu ubezpieczenia oraz naturalnej eksploatacji
98 Generali nie odpowiada za szkody wynikające z prowadzenia lub wykonywania w miejscu 
ubezpieczenia jakiejkolwiek formy działalności gospodarczej oraz w miejscu ubezpiecze-
nia, w którym prowadzona jest jakakolwiek forma prowadzenia działalności gospodarczej. 
98 Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe bezpośrednio na skutek działania zwie-
rząt wynikającgo z ich naturalnych zachowań: zadrapania, pogryzienia, podziobania, 
porysowania, pobrudzenia, uszczerbienia, chyba, że doszło do nagłego działania zwie-
rzęcia, które spowodowało wyłącznie:
a) rozdarcie materiału w meblach skórzanych lub tapicerowanych,.
b) głębokie zarysowanie pazurami przez które rozumie się zarysowanie powodujące ze-

rwanie lakieru i okładziny w meblach drewnianych:
98 Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe bezpośrednio na skutek pobrudzenia 
farbą, tuszem, atramentem przedmiotu ubezpieczenia chyba, że zdarzenia takie spowo-
dowało dziecko w wieku poniżej 12 lat lub są wynikiem wandalizmu;
98 Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe bezpośrednio na skutek zalania, popla-
mienia, wylania płynu, przypalenia chyba, że szkoda taka powstała w wyniku nagłego 
zdarzenia, które nie nosi cech zużycia w wyniku naturalnej ekspoloatacji i użytkowania, 
oraz transportu, montażu, demontażu, bieżącej konserwacji, mycia, czyszczenia i na-
praw;
98 Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, których wartość nie przekracza 
kwoty 100 PLN (franszyza integralna). Franszyza nie ma zastosowania do szkód este-
tycznych.
98 Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe 
w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w miejscu ubezpieczenia z wyjąt-
kiem szkód w przedmiocie ubezpieczenia znajdującym się w części biurowej podmiotu 
gospodarczego.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
9! Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczo-

nego i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
9! Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe bezpośrednio na skutek działań wojen-

nych, rozruchów, strajków, terroryzmu, zarekwirowania, zajęcia, przetrzymywania, znisz-
czenia lub uszkodzenia mienia z nakazu właściwych organów administracyjnych lub sądo-
wych danego państwa.
9! Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe bezpośrednio na skutek działania energii 

jądrowej, promieniowania jonizującego, zanieczyszczenia lub skażenia radioaktywnego, 
promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego.
9! Ubezpieczeniem nie są objęte szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego wskutek pozo-

stawania pod wpływem alkoholu lub narkotyków, środków odurzających, substancji psycho-
tropowych, lub środków zastępczych o ile między szkodą a zachowaniem lub działaniem 
Ubezpieczonego zachodzi związek przyczynowy a wypadek, który spowodował szkodę był 
bezpośrednim następstwem pozostawania przez Ubezpieczonego w powyższym stanie.
9! Ubezpieczeniem nie jest objęty przedmiot ubezpieczenia znajdujący się lub zamontowa-

ny na balkonach, tarasach, loggiach lub ogrodach zimowych oraz miejscu ubezpieczenia, 
w którym prowadzona jest działalność gospodarcza za wyjątkiem części biurowej podmiotu 
gospodarczego.
9! Istnieje ograniczona odpowiedzialność za szkody estetyczne:
9! szkody powstałe na skutek zdarzenia objętego zakresem ochrony. Za szkody estetyczne 

uznaje się zniszczenie/uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia nie powodujące utraty funk-
cjonalności i możliwości dalszego jego użytkowania tj: porysowanie, rozerwanie, uszczer-
bienie, poplamienie.
9! Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za maksymalnie dwie szkody estetyczne w ciągu 

całego okresu ubezpieczenia. 



Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia (certyfikat) jako początek ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż następnego 
dnia po podpisaniu przez Ubezpieczonego Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do każdego Ubezpieczonego kończy się: 

 – z ostatnim dniem 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia,
 – z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania lub świadczenia,
 – z dniem wystąpienia Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia,
 – z dniem zbycia przedmiotu ubezpieczenia przez Ubezpieczonego,
 – z dniem całkowitego zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczony może wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie jej trwania składając Generali pisemne oświadczenie woli w tej sprawie. Wystąpienie będzie 
skuteczne z dniem otrzymania przez Ubezpieczającego lub Generali informacji o wystąpieniu. 
Uprawnienie do rozwiązania umowy ubezpieczenia przysługuje Ubezpieczającemu, zgodnie z treścią umowy ubezpieczenia. 

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
99 Przedmiot ubezpieczenia objęty jest ochroną ubezpieczeniową w miejscu ubezpieczenia, tj. wewnątrz domu, mieszkania, pomieszczeń przynależnych, garażu, bu-
dynku gospodarczego, domu letniskowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem wskazanym w Deklaracji przystąpienia. Ubezpieczenie nie działa 
w budynkach, lokalach, garażach, pomieszczeniach przynależnych i budynkach gospodarczych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
 – Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, powiadomić 

Ubezpieczyciela o wypadku. 
 – Ubezpieczony ma obowiązek niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powstania wypadku lub uzyskania o nim wiadomości, powiadomić 

miejscową jednostkę policji i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia, jeżeli szkoda powstała w wyniku przestępstwa lub czynu niedozwolonego tj.: kradzieży 
z włamaniem lub wandalizmu.

 – Ubezpieczony ma obowiązek dostarczenia Ubezpieczycielowi dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania lub świadczenia:
wykazu utraconego, uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia wraz z udokumentowaniem faktu jego zakupu u Ubezpieczającego,
dokumentów wymienionych w piśmie skierowanym do Ubezpieczonego, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i rozmiaru szkody. 

 – Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem jest zabezpieczenie miejsca ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami 
określonymi w paragrafie 6 SWU.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest przez Ubezpieczającego jednorazowo za cały okres ubezpieczenia (12 miesięcy) w terminie do 15 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 
miesiącu kalendarzowym , w którym Ubezpieczony przystąpił do ubezpieczenia.


