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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe: Dział II: Grupa 8; 9, 16

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

99
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie,
zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia spowodowane przez nagłe i niepewne zdarzenie o charakterze losowym, które wystąpiło niezależnie
od woli Ubezpieczającego w miejscu ubezpieczenia i w czasie trwania
okresu ubezpieczenia, z wyjątkiem szkód wskazanych w wyłączeniach
odpowiedzialności (sekcja 10) oraz z zastrzeżeniem limitów odpowiedzialności (sekcja 7).
99
Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte mienie stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu, w tym: budynki
i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie, nakłady inwestycyjne,
środki obrotowe (rzeczowe aktywa obrotowe), mienie osób trzecich
przekazane Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
wartości pieniężne, mienie osobiste pracowników Ubezpieczającego.
99
Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający odrębnie dla każdego
miejsca ubezpieczenia deklarując dla budynków, budowli, maszyn,
urządzeń i wyposażenia – wartość odtworzeniową, księgową brutto
albo rzeczywistą (ubezpieczenie na sumy stałe); dla środków obrotowych – cenę nabycia lub koszty odtworzenia rzeczy tego samego
rodzaju w ilości odpowiadającej maksymalnym stanom magazynowym
w okresie ubezpieczenia (ubezpieczenie na sumy stałe); dla nakładów
inwestycyjnych – wartość odpowiadającą poniesionym lub przewidywanym w okresie ubezpieczenia wydatkom na remonty lub wykończenie
budynków lub pomieszczeń niebędących własnością Ubezpieczającego (ubezpieczenie na pierwsze ryzyko); dla mienia osób trzecich
przekazanego Ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży – ich najwyższą przewidywaną w okresie ubezpieczenia wartość
rzeczywistą nie większą jednak niż wartość oznaczona w dowodzie
przyjęcia lub w księdze ewidencyjnej, powiększona o udokumentowane koszty nakładów usługowych poniesione przez Ubezpieczającego
i pomniejszona o marżę lub należną prowizję; dla wartości pieniężnych – przewidywaną maksymalną wartość szkody powstałej wskutek
zdarzenia ubezpieczeniowego (ubezpieczenie na pierwsze ryzyko);
dla pozostałego mienia – przewidywaną maksymalną wartość szkody
powstałej wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego (ubezpieczenie na
pierwsze ryzyko).

89
Szkód nieobjętych zakresem ubezpieczenia (sekcja 2).
89
Szkód w mieniu niezgłoszonym do ubezpieczenia (sekcja 3).
89
Zdarzeń niespełniających definicji Zdarzenia Ubezpieczeniowego (ust.
17.17).
89
Mienia wyłączonego z ochrony (ust. 10.1), tj.: gruntów, roślin, zwierząt,
elementów infrastruktury, pojazdów lądowych, statków, dzieł sztuki, kolekcji, biżuterii, prototypów, modeli, akt, planów, mienia nieeksploatowanego, mienia w trakcie robót budowlanych lub montażowych, szklarni,
namiotów, mienia w produkcji, mienia w transporcie, mienia pod ziemią,
poza linią brzegową, wysypisk, odpadów.
88
Szkód powstałych na skutek zdarzeń określonych w ust. 10.2, tj.: działań wojennych, oddziaływania energii jądrowej lub promieniowania radioaktywnego, a także czynników biologicznych i chemicznych, działań
umyślnych lub rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego, warunków atmosferycznych oddziałujących na mienie składowane
na zewnątrz budynków albo jeżeli do powstania szkody lub zwiększenia
jej wartości przyczyniły się m.in. niezabezpieczone otwory budynku lub
zły stan techniczny budynku, działanie wody podziemnej i gruntowej,
zalania mienia składowanego poniżej poziomu gruntu, niewyjaśnione
zaginięcie, braki inwentarzowe, sprzeniewierzenie, wirusy komputerowe, cyberataki.
88
Szkód oraz zdarzeń wyłączonych w wybranych przez Ubezpieczającego klauzulach dodatkowych.
88
Szkód o wartości poniżej Franszyzy Redukcyjnej (ust. 10.3).

W uzupełnieniu ubezpieczenia mienia umowa ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczającego może zostać rozszerzona o klauzule dodatkowe
zawarte w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do Warunków.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?

!!Ograniczenia ochrony wynikają głównie z: wyłączeń co do przedmiotu ubezpieczenia (ust. 10.1), wyłączeń co do zakresu ubezpieczenia
(ust. 10.2), sankcji międzynarodowych (ust. 10.4), błędnej deklaracji
sumy ubezpieczenia mienia (ust. 6.2) – niedoubezpieczenie, limitów
odpowiedzialności określonych dla kosztów oraz zdarzeń (sekcja 7),
zastosowanej w umowie Franszyzy Redukcyjnej, nieprzestrzegania
obowiązków Ubezpieczającego określonych w Warunkach,
nieprzestrzegania przepisów prawa.
!!Ograniczenia ochrony wynikają również z wyłączeń zawartych w wybranych przez Ubezpieczającego klauzulach dodatkowych.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
99
W lokalizacjach wskazanych w Polisie w pozycji Miejsce Ubezpieczenia.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Do obowiązków Ubezpieczającego należy w szczególności:
pełne i zgodne z prawdą udzielenie odpowiedzi na zadane przez Generali T.U. S.A. pytania, mające na celu rozpoznanie i ocenę ryzyka (ust. 11.1),
należyta dbałość o mienie oraz sprawność i funkcjonowanie posiadanych systemów zabezpieczających, a także realizacja uzgodnionych z Generali T.U. S.A.
działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa (ust.11.2),
– przestrzeganie właściwych przepisów prawa (ust. 11.2),
– zgłaszanie bez zbędnej zwłoki informacji o zaistniałej szkodzie (ust. 11.4),
– podejmowanie czynności mających na celu ratowanie przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów (ust. 11.5).
–
–

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Wysokość składki oraz terminy płatności składki lub rat składki 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 w chwili dokonania transakcji na rachunku
Ubezpieczającego były zgromadzone wystarczające środki. W przypadku niedoboru środków na rachunku Ubezpieczającego, za datę opłacenia składki uznaje się dzień
zaksięgowania jej na rachunku bankowym Generali T.U. S.A.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność Generali T.U. S.A. rozpoczyna się pierwszego dnia i kończy się w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia lub dniu, w którym umowa ubezpieczenia
uległa rozwiązaniu lub wygasła, zgodnie z postanowieniami Warunków, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało miejsce wcześniej. Okres ubezpieczenia jest
każdorazowo określony w Polisie.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 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. 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.
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 obowiązujących przepisach prawa, a także z następujących ważnych powodów: utrata przez którąkolwiek ze Stron licencji, zezwolenia,
koncesji lub innej decyzji uprawniającej do prowadzenia działalności, zmiana profilu działalności Ubezpieczającego, niezrealizowanie w terminie uzgodnionych z Generali
T.U. S.A. działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia wymaga zachowania formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej pod rygorem nieważności.
Jeżeli Generali T.U. S.A. ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie zostały zapłacone w terminie, Generali T.U. S.A. może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosiło odpowiedzialność.
W przypadku braku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka. Generali T.U. S.A. może żądać
zapłaty składki za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

