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Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach w szczególności w: Ogólnych
Warunkach Grupowego Ubezpieczenia COVID-19, zatwierdzonych uchwałą Zarządu i obowiązujących od dnia 20 stycznia 2022 r. (OWU), Wykazie Istotnych Informacji (Skorowidz)
oraz w dokumencie ubezpieczenia (Polisa).

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Osobowe, dział II, grupy 02, 18

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
99
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek COVID-19;
99
Pobyt Ubezpieczonego na OIOM spowodowany COVID-19;
99
COVID-19 Assistance.
W ramach COVID-19 Assistance przedmiotem ubezpieczenia są świadczone przez Generali T.U. S.A. za pośrednictwem Centrum Alarmowego usługi
assistance polegające na zapewnieniu organizacji opieki domowej po hospitalizacji oraz organizacji i pokryciu kosztu:
99
wizyty lekarza;
99
transportu medycznego;
99
pomocy pracownika opieki pomocy rodzinnej/opiekuńczej;
99
opieki nad dziećmi/osobami starszymi;
99
transportu dziecka do szkoły;
99
opieki nad zwierzętami;
99
telefonicznej/video konsultacji z psychologiem.
Przedmiotem ubezpieczenia są również świadczone przez Generali usługi
polegające na pomocy w czasie kwarantanny (transport medyczny, zakupy
z dostawą do domu, opieka nad zwierzętami).

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
88
Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rzecz osób, które
w dniu początku okresu ubezpieczenia ukończyły 70. rok życia.
88
Generali T.U. S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia ubezpieczeniowe spowodowane zdiagnozowaniem COVID-19 przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?

!!Generali T.U. S.A. ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości
limitów oraz sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia, z uwzględnieniem zapisów OWU
!!W ramach COVID-19 Assistance zakres ubezpieczenia nie obejmuje:
–– zdarzeń oraz ich następstw, do których doszło przed objęciem ochroną ubezpieczeniową;
–– winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osoby objętej ochroną ubezpieczeniową, chyba że pokrycie kosztów usług odpowiada w danych
okolicznościach względom słuszności;
!!Z zakresu COVID-19 Assistance wyłączone są także koszty:
–– usług assistance poniesionych przez Ubezpieczonego bez zgody
Ubezpieczyciela, chyba że skontaktowanie się z Ubezpieczycielem
było niemożliwe. Jeżeli telefoniczne skontaktowanie się z Ubezpieczycielem było niemożliwe z przyczyn niezależnych od osoby zgłaszającej roszczenie i usługi assistance zostały zorganizowane przez
Ubezpieczonego we własnym zakresie, Ubezpieczony jest zobowiązany poinformować Ubezpieczyciela o tym fakcie w terminie 7 dni od
dnia kiedy skontaktowanie z Ubezpieczycielem stało się możliwe;
–– usług poniesionych przez Ubezpieczonego we własnym zakresie
w przypadku, gdy odmówił on dostępu do miejsca, w którym wystąpiło
zdarzenie ubezpieczeniowe.
!!Z zakresu ubezpieczenia Pobyt Ubezpieczonego na OIOM spowodowany COVID-19 wyłączone są koszty będące wynikiem hospitalizacji w celu
leczenia powikłań po leczeniu ambulatoryjnym COVID-19;
!!Z zakresu ubezpieczenia Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek COVID-19 wyłączone są pobyty w szpitalu będące leczeniem powikłań po
leczeniu ambulatoryjnym lub szpitalnym COVID-19.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
99
Generali obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia powstałe wskutek COVID-19 zdiagnozowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

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.
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 w terminie i wysokości określonej w polisie. Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić składkę w terminach określonym w polisie.
Składka może zostać opłacona w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu
pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Generali T.U. S.A., pod warunkiem że na
rachunku Ubezpieczającego były zgromadzone wystarczające środki. W odmiennym przypadku za zapłatę uważa się chwilę, w której Towarzystwo otrzymało składkę
na właściwy rachunek i mogło nią dysponować.
Jeżeli składka nie została zapłacona w terminie, Generali T.U. S.A. może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty wymagalnej składki z zagrożeniem, że brak zapłaty
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności i rozwiązanie umowy ubezpieczenia.
Rozliczenie składki odbywa się na koniec okresu ubezpieczenia, na podstawie faktycznej liczby Ubezpieczonych w trakcie trwania umowy, na podstawie zgłoszonego
przez Ubezpieczającego wykazu osób przystępujących i/lub występujących z umowy ubezpieczenia.
W razie nadpłaty składki na koniec okresu ubezpieczenia, przy jednoczesnym nieprzedłużeniu umowy na kolejny okres, Generali T.U. S.A. w ciągu 30 dni od końca
okresu ubezpieczenia zwróci Ubezpieczającemu nadpłaconą kwotę.
W przypadku niedopłaty składki, Generali T.U. S.A. wezwie Ubezpieczającego do jej zapłaty.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność Generali T.U. S.A. rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia składki za wszystkich Ubezpieczonych w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia (z zastrzeżeniem treści akapitu poniżej). W razie dokonania zapłaty składki po upływie terminu
wskazanego w polisie, jak również w razie zapłaty w terminie jedynie części składki, odpowiedzialność Generali T.U. S.A. rozpoczyna się od dnia następnego po dniu
opłacenia składki w pełnej wysokości.
W odniesieniu do Ubezpieczonych przystępujących do umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania, odpowiedzialność Generali T.U. S.A. rozpoczyna się począwszy
od 1-ego dnia zatrudnienia danej osoby, z zastrzeżeniem płatności składki w terminach określonych w umowie ubezpieczenia. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia
Ubezpieczający zobowiązany jest poinformować Generali T.U. S.A. o faktycznej liczbie ubezpieczonych w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.
W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych wygasa w dniu jej rozwiązania.
W przypadku upływu okresu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych wygasa w dniu końca okresu ubezpieczenia.
W przypadku śmierci Ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa wygasa w dniu śmierci Ubezpieczonego.
W przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem otrzymania przez Generali oświadczenia
Ubezpieczającego o odstąpieniu.

Jak rozwiązać umowę?
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od jej zawarcia. W przypadku
gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w terminie 7 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem że jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia
umowy Generali T.U. S.A. nie poinformowało Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku wypowiedzenia przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia, licząc od dnia otrzymania przez Generali T.U. S.A. oświadczenia o wypowiedzeniu.
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem upływu okresu wskazanego w wezwaniu Generali T.U. S.A. do zapłaty, w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego wskutek nieopłacenia składki lub jej raty, mimo wezwania do zapłaty.
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z datą końca okresu ubezpieczenia, w przypadku upływu wskazanego w polisie okresu ubezpieczenia.

