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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Majątkowe, dział II, grupy 09, 13

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

99
Ubezpieczenie obligatoryjne: Koszty leczenia Psa wskutek wypadku lub choroby
99
Ubezpieczenie opcjonalne (za opłaceniem dodatkowej Składki): Odpowiedzialność
cywilna właściciela Psa
99
Ubezpieczenie opcjonalne (za opłaceniem dodatkowej Składki): Śmierć Psa
Ubezpieczenie Kosztów Leczenia Psa wskutek wypadku lub choroby obejmuje:
99
pokrycie Kosztów leczenia Psa w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby,
99
pokrycie kosztów Eutanazji w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby,
99
pokrycie kosztów Kremacji zbiorowej w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby.
Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej właściciela Psa obejmuje szkody w mieniu
lub na osobie, które Pies wyrządził Osobom trzecim.
Osoby, które poza Właścicielem są objęte ubezpieczeniem to:
99
Osoby bliskie, czyli: małżonek lub konkubent/ konkubina, rodzeństwo, rodzice,
ojczym, macocha, dziadkowie, wnuki, teściowie, zięciowie, synowe, dzieci, przysposobiony, przysposabiający,
99
Osoby, które prowadzą z Ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe lub
w nim pozostają lub razem mieszkają w domu lub mieszkaniu,
99
osoby fizyczne, które na prośbę Ubezpieczonego zajmują się Psem.
Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej właściciela Psa obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.
Ubezpieczenie Śmierci Psa obejmuje śmierć wskutek Choroby, Nieszczęśliwego wypadku lub Eutanazji w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Choroby.
Generali ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości Sum ubezpieczenia lub
Sumy gwarancyjnej – w przypadku ubezpieczenia OC, określonych w dokumencie
ubezpieczenia, z uwzględnieniem zapisów OWU oraz wskazanych w nich limitów odpowiedzialności.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

88
Generali nie ponosi odpowiedzialności powyżej Sum ubezpieczenia i limitów wskazanych w dokumencie ubezpieczenia z uwzględnieniem zapisów OWU.
88
W ubezpieczeniu Kosztów leczenia Psa Generali pomniejsza odszkodowanie
o udział własny w przypadku gdy wysokość rocznych odszkodowań przekroczy
wartość wskazaną w dokumencie ubezpieczenia. W momencie zawarcia Umowy
ubezpieczenia Ubezpieczający wybiera wysokość Wskaźnika Udziału własnego,
na podstawie którego jest wyliczony Udział własny.
88
W ubezpieczeniu Śmierci Psa Generali nie odpowiada:
–– Za śmierć wskutek Choroby – w pierwszych 30 dniach Okresu ubezpieczenia,
–– Za śmierć wskutek Nieszczęśliwego wypadku – w pierwszych 6 miesiącach
Okresu ubezpieczenia,
–– Za śmierć w wyniku Eutanazji wskutek Choroby – w pierwszych 30 dniach Okresu ubezpieczenia,
–– Za śmierć w wyniku Eutanazji wskutek Nieszczęśliwego wypadku – w pierwszych 6 miesiącach Okresu ubezpieczenia.
88
W ubezpieczeniu Kosztów leczenia Psa oraz w ubezpieczeniu Śmierci Psa Generali nie odpowiada za:
–– Nieszczęśliwy wypadek, który zaistniał, zanim rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa,
–– Chorobę, która była leczona, zanim rozpoczęła się ochrona ubezpieczeniowa,
–– Chorobę, która jest następstwem schorzeń lub stanów chorobowych zdiagnozowanych, leczonych lub takich, które zalecono leczyć u Psa, zanim rozpoczęła
się ochrona ubezpieczeniowa.
88
Ubezpieczeniem nie są objęte Psy wykorzystywane do pracy w służbach kontroli
celnej, ratownictwa, w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicznej i innych formacji, które podlegają właściwemu ministrowi, do celów naukowych i edukacyjnych.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?

!!Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie przez
Ubezpieczającego, Osoby bliskie.
!!Generali nie odpowiada za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, Osób bliskich lub osób, które mieszkają z Ubezpieczajacym (nie
dotyczy ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej właściciela Psa).
!!Generali nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niewłaściwej pielęgnacji Psa
i braku zapewnienia mu warunków bytowania, o których mowa w ustawie o Ochronie zwierząt.
!!Generali nie odpowiada za szkody powstałe wskutek braku przeprowadzenia
Szczepień zalecanych, o których mowa w OWU.
!!Generali nie odpowiada za koszty poniesione na zabiegi, badania i leczenie wskazane w OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

99
W ubezpieczeniu Kosztów leczenia Psa oraz w ubezpieczeniu Śmierci Psa Generali obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia powstałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
99
W ubezpieczeniu Odpowiedzialności cywilnej właściciela Psa Generali obejmuje ochroną zdarzenia zaistniałe na terenie Europy.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
––
––
––
––
––

Pełne i zgodne z prawdą udzielenie odpowiedzi na zadane przez Generali T.U. S.A. pytania mające na celu rozpoznanie i ocenę ryzyka.
Informowanie o zmianach okoliczności, o które pytało Generali T.U. S.A. przed zawarciem umowy.
Przestrzeganie właściwych przepisów prawa w tym Ustawy o ochronie zwierząt.
Zgłaszanie bez zbędnej zwłoki informacji o zaistniałej szkodzie.
Podejmowanie czynności mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka płatna jest jednorazowo lub w 12 ratach. Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić Składkę albo raty Składki w wysokości i w terminach określonym w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z pierwszym dniem Okresu ubezpieczenia, który jest wskazany w Polisie, pod warunkiem opłacenia Składki lub jej pierwszej raty.
W ubezpieczeniu Śmierci Psa ochrona rozpoczyna się:
–– w przypadku śmierci wskutek Choroby – po pierwszych 30 dniach Okresu ubezpieczenia,
–– w przypadku śmierci wskutek Nieszczęśliwego wypadku – po pierwszych 6 miesiącach Okresu ubezpieczenia,
–– w przypadku Eutanazji wskutek Choroby – po pierwszych 30 dniach Okresu ubezpieczenia,
–– w przypadku Eutanazji wskutek Nieszczęśliwego wypadku – po pierwszych 6 miesiącach Okresu ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
–– w ostatnim dniu Okresu ubezpieczenia,
–– w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
–– w ostatnim dniu dodatkowego 7-dniowego terminu, który Generali wyznaczyło w wezwaniu do zapłaty zaległej raty Składki – gdy nie została opłacona,
–– w dniu, w którym Generali otrzymało wypowiedzenie od Umowy,
–– w dniu śmierci Psa,
–– w dniu zbycia Psa – gdy jest ono pisemnie potwierdzone,
–– w dniu, w którym zgłoszono kradzież lub zaginięcie Psa.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia do Umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia. Za dzień odstąpienia rozumie się dzień otrzymania przez Generali oświadczenia
Ubezpieczającego o odstąpieniu.
Ubezpieczający ma prawo wypowiedzieć umowę w każdym czasie ze skutkiem na koniec dnia, w którym Generali otrzymało wypowiedzenie.

