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Warszawa, 23 marca 2020 roku 
 
SZANOWNI PAŃSTWO,  
 

Znaleźliśmy się wszyscy: Klienci, Agenci i Zakłady Ubezpieczeń w sytuacji bez precedensu. 

Rozprzestrzeniająca się pandemia wymaga od nas mobilizacji do wspólnej walki a tym samym podejmowania 

trudnych i odważnych decyzji. 

Mamy świadomość, że w obecnej chwili mogą wystąpić ograniczenia w dostępie Klientów do osób, 

które wykonują wymagane prawem budowlanym okresowe przeglądy instalacji. Tym samym spełnienie tego 

obowiązku może być przez Klientów utrudnione. 

Biorąc pod uwagę trudny czas, w jakim znaleźli się nasi Klienci podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu z 

datą tego pisma, stosowania w ubezpieczeniach mieszkaniowych i rolnych wyłączenia odpowiedzialności za 

szkody powstałe bezpośrednio na skutek braku wykonania okresowych przeglądów określonych w prawie 

budowlanym. 

 

Powyższe dotyczy marek Generali i Proama w następujących produktach: 

  

1. Ubezpieczenie Domów, Mieszkań oraz Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym „Generali, z 

myślą o domu” obowiązujące od dnia 28 września 2018 r, 

2. Ubezpieczenie Domów, Mieszkań oraz Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym „Generali, z 

myślą o domu” obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r, 

3. Ubezpieczenie Domu i Mieszkania Proama obowiązujące od 28 września 2018 r, 

4. Ubezpieczenie Domu i Mieszkania Proama obowiązujące od 1 lipca 2019 r, 

5. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych 

zdarzeń losowych  

6. Ubezpieczenie godpodarstw rolnych “Generali, z myślą o rolniku” obowiązujące od 28 września 2018 r . 

 

Niniejsza modyfikacja  nie wymaga zmian w umowach ubezpieczenia oraz wymienionych OWU i obowiązuje do 

30 czerwca br.  

 
Z wyrazami szacunku 

 
   
 
 
 

Arkadiusz Wiśniewski              Maciej Fedyna 
Członek Zarządu Generali TU SA     Członek Zarządu Generali TU SA 
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