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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 ubezpieczenia ”Kompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A. nr GNL/ob./7/12/2021 z dnia
17 grudnia 2021 r. (OWU), Polisie, jak również w mających zastosowanie Dodatkach wskazanych w Polisie.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Majątkowe. Dział II, grupa 13 (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

99
Jeżeli zgłoszone zostanie do Państwa roszczenie objęte zakresem ubezpieczenia,
wówczas, jako Państwa ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej sprawdzimy
czy są Państwo odpowiedzialni za zarzucaną szkodę, wypłacimy odszkodowanie
z tytułu zasadnych roszczeń odszkodowawczych, pokryjemy koszty związane
z odparciem roszczeń niezasadnych, pokryjemy inne koszty wskazane w ust. 11.6.
OWU – Definicje generalne.
99
Nasze świadczenia uzależnione są od wysokości szkody oraz kwot łącznego limitu,
sumy ubezpieczenia i sublimitów, wskazanych w OWU lub Polisie.
99
Wskazane świadczenia będą spełnione o ile szkoda jest następstwem Wypadku
(zgodnie z definicją ust. 11.28 OWU), który miał miejsce w Okresie ubezpieczenia.
99
Z ochrony ubezpieczeniowej korzystają osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nie będące osobami prawnymi, które mają status Ubezpieczonego
(w tym pracownicy, członkowie władz oraz ich spadkobiercy – ust. 9.3.1 OWU).
99
Umowa ubezpieczenia może dodatkowo przewidywać spełnienie przez nas innych
niż wskazane powyżej świadczeń.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

88
Odpowiedzialności za szkody, które nie zostały określone w umowie ubezpieczenia
jako objęte ochroną ubezpieczeniową, i wyraźnie wyłączone w OWU, Polisie lub
Dodatkach.
88
Odpowiedzialności za szkody, które nie powstały w związku z Ubezpieczonym ryzykiem (zgodnie z jego definicją zawartą w ust. 11.24 OWU).
88
Odpowiedzialności za szkody, których wartość wykracza poza określone w Polisie
sumę ubezpieczenia lub sublimit albo jest niższa od udziału własnego wskazanego
w Polisie.
88
Odpowiedzialności za szkody, które są następstwem Wypadku, który powstał poza
wskazanym w Polisie Okresem ubezpieczenia i poza Zakresem terytorialnym określonym zgodnie z ust. 11.29 OWU (chyba, że Dodatek lub Polisa przewidują inne
rozwiązanie).

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?

!!Wojna i terroryzm (ust. 8.1 OWU).
!!Szczególne niebezpieczeństwa (np. azbest, wyroby tytoniowe, ludzka krew, materiały wybuchowe, pola elektromagnetyczne, promieniowanie) (ust. 8.2 OWU).
!!Czynności medyczne (ust. 8.3 OWU).
!!Pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowi ubezpieczenia (ust. 8.4 OWU).
!!Odpowiedzialność lotnicza (ust. 8.5 OWU).
!!Roszczenia karne (ust. 8.6 OWU).
!!Działanie umyślne (ust. 8.7 OWU).
!!Odpowiedzialność umowna (ust. 8.8 OWU).
!!Sankcje międzynarodowe (ust. 8.9 OWU).
!!W zależności od wyboru odpowiedniego ZAKRESU UBEZPIECZENIA przewidzianego w OWU, zastosowanie mogą znaleźć ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej wskazane w ust. 2.3, ust. 3.2, ust. 4.2, ust. 5.2, ust. 6.4 oraz ust. 7.2 OWU.
!!Ponadto, ograniczenia mogą wynikać z Dodatków, uszczegóławiających zakres
pokrycia lub być wprowadzone do Polisy (jako postanowienia dodatkowe).

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

99
Zgodnie z ust. 11.29 OWU Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terytorium całego świata z wyłączeniem terytorium USA, Kanady, Australii.
99
Dodatek lub Polisa, w zależności od potrzeb Ubezpieczonego może wprowadzać odmienne od ww. rozwiązania.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Ubezpieczający zobowiązani są przestrzegać obowiązków wymienionych w szczególności w sekcji 10 OWU. Do najważniejszych obowiązków należą:
–– 	wyczerpujące i zgodne z rzeczywistością udzielenie odpowiedzi na zadane przez nas pytania mające na celu rozpoznanie i ocenę ryzyka, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jak
również informowanie o zmianach okoliczności, o które pytaliśmy przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
–– 	zgłaszanie bez zbędnej zwłoki informacji o wyrządzeniu szkody, czy zgłoszeniu roszczenia,
–– 	podejmowanie czynności mających na celu zminimalizowanie powstałej szkody.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Wysokość i sposób opłacenia składki, w tym termin do którego należy opłacić składkę, określa Polisa.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się pierwszego dnia i kończy się z upływem ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia jest każdorazowo określony w Polisie.

Jak rozwiązać umowę?

Jeżeli Umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo od niej odstąpić w terminie 30 dni, a gdy jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Generali T.U. S.A. udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
Oświadczenie o odstąpieniu wymaga zachowania formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
Niezapłacenie w terminie składki lub raty składki może powodować ustanie odpowiedzialności Generali T.U. S.A., po uprzednim wezwaniu Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak
zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności.
Jeżeli umowa zawarta jest na czas określony, Generali T.U. S.A. może ją wypowiedzieć jedynie w przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym.
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa Wypadku, każda ze stron Umowy ubezpieczenia może żądać odpowiedniej zmiany wysokości
składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego Okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może
w terminie 14 dni wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga zachowania formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej
pod rygorem nieważności..

