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

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

99
Ubezpieczenie mienia (Rozdział I) obejmuje szkody w obiekcie budowlano-montażowym polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie, spowodowane nagłym,
przypadkowym i nieprzewidzianym zdarzeniem.
99
Odpowiedzialność Cywilna (Rozdział II) obejmuje szkody osobowe lub rzeczowe
wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem robót.
99
W drodze uzgodnień, zakres ochrony może być dodatkowo modyfikowany.
99
Sumy ubezpieczenia ustala Ubezpieczający.
99
Suma ubezpieczenia obiektu budowlano-montażowego powinna odpowiadać wartości nowej odtworzeniowej.
99
Suma ubezpieczenia maszyn budowlanych powinna odpowiadać wartości nowej
odtworzeniowej lub księgowej brutto.
99
Suma ubezpieczenia sprzętu, wyposażenia, zaplecza budowy, innych rodzajów
mienia lub kosztów ustalana jest w wysokości przypuszczalnej maksymalnej szkody.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

88
Generali T.U. S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania obowiązujących przepisów.
88
Generali T.U.S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane umyślnym działaniem lub zaniechaniem albo rażącym niedbalstwem.
88
Generali T.U. S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku
z częściowym lub całkowitym przerwaniem robót.
88
Generali T.U. S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane błędami
projektowymi, wadami materiałowymi, odlewniczymi lub wadliwym wykonaniem.
88
Ubezpieczenie nie obejmuje pojazdów podlegających obowiązkowej rejestracji,
taboru pływającego i statków powietrznych.
88
Generali T.U. S.A nie ponosi odpowiedzialności za szkody w gruntach, budynkach
i budowlach, spowodowane wibracją, usunięciem lub osłabieniem elementów nośnych albo nośności gruntu.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?

!!Generali T.U. S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, powstałe wskutek zdarzeń wyłączonych w OWU.
!!Ubezpieczenie nie obejmuje szkód w mieniu, które nie zostało zgłoszone.
!!Generali T.U. S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, której wysokość nie
przekracza określonej w polisie franszyzy redukcyjnej.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

99
Ubezpieczenie obejmuje ochroną mienie na terenie budowy wskazanym przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie i określonym w Polisie, a w przypadku OC ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również w bezpośrednie sąsiedztwo budowy.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

–– 	Ubezpieczający ma obowiązek podać pełne i zgodne z prawdą odpowiedzi na zadane przez Generali T.U. S.A. pytania mające na celu rozpoznanie i ocenę ryzyka.
–– 	Ubezpieczający ma obowiązek informowania o zaistniałej szkodzie oraz użycia dostępnych mu środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody lub zabezpieczenia mienia bezpośrednio

zagrożonego szkodą.

–– 	Ubezpieczający ma obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, normali-

zacji i certyfikacji, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu nadzoru architektoniczno-budowlanego.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Wysokość składki oraz terminy jej płatności są określone w polisie.
Za datę zapłaty składki przyjmuje się datę dokonania przez Ubezpieczającego przelewu lub wpłaty na rachunek Generali T.U. S.A., potwierdzonych stemplem pocztowym, bankowym lub
w przypadku przelewu elektronicznego potwierdzeniem wydanym przez bank, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się odpowiednia ilość środków finansowych.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Okres ubezpieczenia jest określony w polisie.
Co do zasady ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się pierwszego dnia i kończy się z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia lub w dniu w którym umowa ubezpieczenia uległa
rozwiązaniu lub wygasła, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało miejsce wcześniej.

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.
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na czas określony, Generali T.U. S.A. może ją wypowiedzieć z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, jedynie w przypadkach określonych
w Kodeksie Cywilnym, a także z ważnych powodów wskazanych w OWU.
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia wymaga zachowania formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
Generali T.U. S.A. może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka
lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie. W takim przypadku Generali T.U. S.A. może żądać zapłaty składki za okres udzielanej ochrony. W przypadku braku wypowiedzenia
umowy, odpowiedzialność Generali T.U. S.A. kończy się w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia. Generali T.U. S.A. może żądać zapłaty składki za okres
udzielanej ochrony.

