OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Rozdział I. Postanowienia ogólne

W niniejszym rozdziale określone zostały osoby, które mogą przystąpić do umowy ubezpieczenia na
podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz definicje pojęć.
Ubezpieczający i Ubezpieczeni
§1
1.

Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zwanych dalej
OWU, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwane dalej Generali, zawiera umowy
ubezpieczenia z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi
osobowości prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczającymi.

2.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta na rzecz innej osoby (Ubezpieczonego); w takim wypadku
wszelkie postanowienia niniejszych OWU dotyczące Ubezpieczającego stosuje się odpowiednio względem
tej osoby.
§2

1.

Za pisemną zgodą Generali oraz w porozumieniu z Ubezpieczającym umowa ubezpieczenia może zostać
zawarta na warunkach odbiegających od postanowień OWU. Klauzule umowne, zawierające postanowienia
dodatkowe lub odmienne od postanowień OWU, wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem ich
nieważności.

2.

Generali potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez wystawienie polisy. Polisa wraz z OWU,
wnioskiem ubezpieczeniowym, klauzulami dodatkowymi oraz ich zmianami stanowi integralną część umowy
ubezpieczenia.

Definicje
§3
Przez użyte w OWU określenia rozumie się:
1)

Zdarzenie szkodowe – zdarzenie objęte postanowieniami umowy ubezpieczenia, w następstwie
którego wobec Ubezpieczającego mogą zostać wysunięte roszczenia z tytułu odpowiedzialności
cywilnej.

2)

Szkoda rzeczowa – szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie lub zaginięciu rzeczy
oraz skutki następcze tych zdarzeń.

3)

Szkoda osobowa – szkoda polegająca na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju
zdrowia oraz skutki następcze tych zdarzeń.

4)

Czyste szkody majątkowe – samoistne szkody nie będące ani następstwem szkód osobowych, ani
następstwem szkód rzeczowych.

5)

Osoba trzecia – każda osoba pozostająca poza stosunkiem ubezpieczeniowym, w tym także osoby
związane umową (kontraktem) z osobami objętymi ubezpieczeniem.

6)

Osoby bliskie – współmałżonek, konkubent, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, ojczym,
macocha, pasierbowie, teściowie, zięciowie, synowe, przysposabiający, przysposobieni, osoby przyjęte
na wychowanie.

7)

Osoby objęte ubezpieczeniem:
a) Ubezpieczający lub Ubezpieczony,
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b) obecni i byli pełnomocnicy oraz pracownicy Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w zakresie
szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem czynności służbowych na ich rzecz lub
czynności objętych zakresem umocowania.
8)

Franszyza redukcyjna – kwota, o którą zmniejsza się wysokość wypłacanego odszkodowania.
Wszystkie szkody, których wartość nie przekracza kwoty franszyzy redukcyjnej nie są objęte
ubezpieczeniem.

9)

Szkoda seryjna – wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia albo wynikające z
tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych.

10) Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub
spółdzielczej umowy o pracę lub też świadcząca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, jeżeli
Ubezpieczający, na rzecz którego świadczy pracę jest w stosunku do niej płatnikiem składek z tytułu
ubezpieczeń społecznych.
11) Wartości pieniężne – krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle i inne dokumenty
zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a
także platyna i pozostałe metale z grupy platynowców.
12) Produkty – wszystkie rzeczy lub ich części, mogące stanowić przedmiot obrotu (towar) wraz z
wyposażeniem, oprzyrządowaniem i opakowaniem.
13) Dostarczenie produktu – faktyczne przekazanie produktu przez Ubezpieczającego osobie trzeciej. W
przypadku wątpliwości za moment dostarczenia uznaje się moment, w którym Ubezpieczający utracił
faktyczne władztwo dysponowania rzeczą, tzn. możliwość decydowania o produkcie lub jego
wykorzystaniu.
14) Produkt niebezpieczny – produkt nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać
uwzględniając normalne użycie produktu i okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a
zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane informacje o właściwościach produktu.
15) Sublimit – ustalony limit kwotowy lub procentowy w granicach sumy ubezpieczenia, dotyczący
określonego ryzyka, ograniczający odpowiedzialność Generali z tytułu tego ryzyka.
16) Polisa – każdy dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

Rozdział II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
W niniejszym rozdziale określony został przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielonej przez
Generali na podstawie niniejszych OWU oraz zdarzenia, za które Generali nie ponosi odpowiedzialności
(wyłączenia).
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§4
1.

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ochroną
ubezpieczeniową za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z
prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem określonymi w umowie ubezpieczenia.

2.

O ile strony nie umówiły się inaczej, ochroną ubezpieczeniową objęta jest także odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez określony w polisie produkt
niebezpieczny lub wadliwy, po jego dostarczeniu lub wadliwie wykonaną pracę, po jej zakończeniu (wada
może odnosić się w szczególności do koncepcji, projektu, wykonania, obróbki lub opracowania, naprawy,
składowania, dostarczenia, również błędnej dostawy, instrukcji obsługi).

3.

O ile strony nie umówiły się inaczej, ochroną ubezpieczeniową objęte jest zdarzenie szkodowe, które
wystąpi na terenie Europy. Pod pojęciem Europy należy rozumieć kraje położone na kontynencie
Europejskim, oraz ponadto Irlandię, Islandię, Wielką Brytanię, Grenlandię, Spitsbergen, Wyspy Kanaryjskie,
Maderę, Cypr, Azory oraz azjatyckie obszary Turcji i Wspólnoty Niepodległych Państw.

Koszty
§5
1.

W ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Generali zobowiązane jest do:
1)

zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczającemu roszczeń;
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2)

wypłaty odszkodowania, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić osobie poszkodowanej, w
zakresie wynikającym z zawartej umowy ubezpieczenia oraz w granicach sumy ubezpieczenia;

3)

poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Generali w celu ustalenia
okoliczności i wysokości szkody;

4)

poniesienia kosztów obrony sądowej w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami
Generali.

2.

Koszty określone w ust. 1 pkt 1-3 pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia.

3.

Wydatków Generali na pokrycie kosztów obrony sądowej określonych w ust. 1 pkt 4 nie zalicza się w
charakterze świadczeń w poczet sumy ubezpieczenia określonej w polisie, z zastrzeżeniem że:

4.

1)

w przypadku, gdy wysokość roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej objętej umową
ubezpieczenia jest wyższa niż suma ubezpieczenia określona w polisie, Generali pokrywa koszty
obrony sądowej w takiej samej proporcji, jaka odpowiada proporcji sumy ubezpieczenia do wysokości
roszczeń, również wtedy, kiedy jedno zdarzenie szkodowe prowadzi do kilku procesów sądowych;

2)

w powyższych przypadkach wypłata kwoty równej sumie ubezpieczenia oraz proporcjonalne pokrycie
powstałych już kosztów związanych z obroną sądową zwalnia Generali z dalszych świadczeń.

Generali nie odpowiada za dodatkowe koszty wynikające z braku zgody Ubezpieczającego na zawarcie
przez Generali ugody z poszkodowanym lub zaspokojenie jego roszczeń.

Ubezpieczenia zawierane na podstawie odrębnych OWU

§6
Na podstawie niniejszych OWU Generali nie obejmuje ochroną odpowiedzialności cywilnej za szkody:
1)

powstałe w związku z wykonywaniem określonego zawodu, którego wykonywanie wymaga posiadania
odpowiednich uprawnień zawodowych, a w szczególności zawodu architekta, projektanta, inspektora
nadzoru w budownictwie, radcy prawnego, adwokata, notariusza, zarządcy nieruchomości, pośrednika
w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowego, lekarza, komornika, brokera, agenta
ubezpieczeniowego;

2)

powstałe w związku z użytkowaniem statków oraz urządzeń latających i pływających;

3)

wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu lub spedycji;

4)

które na podstawie właściwego prawa winny być lub były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach
ubezpieczeń obowiązkowych.

Wyłączenia
§7
O ile zakres ochrony nie został rozszerzony w drodze rokowań za zgodą stron, które to postanowienia szczególne
zostały wprowadzone w formie pisemnej do polisy, Generali nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową:
1)
roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych umyślnym działaniem niezgodnym z przepisami prawa (na
równi z umyślnym działaniem traktuje się znajomość wady lub szkodliwości wytworzonych albo
dostarczonych produktów lub wykonanych prac albo innych czynności);
2)
roszczeń wynikających z działalności polegającej na wytwarzaniu, obróbce, składowaniu, transporcie,
dystrybucji lub handlu azbestem;
3)
roszczeń za szkody wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczającego lub przez te osoby;
4)
roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone spółkom, w których
Ubezpieczający jest udziałowcem lub akcjonariuszem, w stosunku odpowiadającym jego udziałom w
spółce;
5)
kosztów związanych z wycofaniem wadliwych lub niebezpiecznych produktów z obrotu;
6)
szkód osobowych, powstałych z przeniesienia choroby zakaźnej oraz szkód powstałych wskutek
choroby zwierząt należących do, hodowanych lub sprzedanych przez Ubezpieczającego, w sytuacji
gdy Ubezpieczający o chorobie wiedział lub wiedzieć powinien;
7)
szkód spowodowanych przez produkt, który przed wprowadzeniem do obrotu nie był w sposób
należyty, zgodny z wymaganiami nauki i techniki sprawdzony lub przetestowany;
8)
szkód wyrządzonych przez produkt nie posiadający ważnego atestu, certyfikatu lub zezwolenia
dopuszczającego go do obrotu, jeżeli taki atest, certyfikat lub zezwolenie jest wymagane przez
obowiązujące przepisy prawa;
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9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

23)

24)
25)
26)
27)

szkód wyrządzonych przez produkt niepełnowartościowy, wprowadzony do obrotu z informacją o
wadzie;
szkód wyrządzonych przez produkty zawierające krew i substancje krwiopochodne;
szkód wyrządzonych przez wyroby tytoniowe;
szkód powstałych w samym produkcie;
roszczeń wynikających z nieterminowego dostarczenia produktu lub wykonania usługi;
roszczeń z tytułu szkód w przedmiotach powstałych w wyniku zużycia, zestarzenia się, nadwerężenia
lub wewnętrznych szkód wynikających z eksploatacji;
roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych w przedmiocie pracy lub wykonanej usługi, przez osoby objęte
ubezpieczeniem na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia;
roszczeń z tytułu szkód, które wynikają z manipulacji w materiale genetycznym ludzi, zwierząt lub
roślin;
roszczeń z tytułu szkód powstałych z powodu uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia wartości
pieniężnych, dzieł sztuki, zbiorów filatelistycznych;
szkód powstałych z tytułu realizacji zobowiązań wykraczających poza zakres ustawowej
odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego;
roszczeń o wykonanie umów oraz o zwrot kosztów poniesionych na poczet wykonania umów, a także
roszczeń o realizację zobowiązań gwarancyjnych, włącznie z zapłatą za wadliwie wykonane usługi;
roszczeń wynikających z rękojmi za wady rzeczy w rozumieniu obowiązujących przepisów;
roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej w związku ze szkodami powstałymi wskutek uczestnictwa
w zawodach sportowych, przygotowań do nich (treningu) lub uprawiania sportu;
roszczeń w związku ze szkodami powstałymi wskutek stopniowego lub długotrwałego oddziaływania
temperatury, gazów, oparów lub wilgoci, pleśni, dymu, sadzy, kurzu, ścieków, zagrzybienia, a także
osiadania gruntu, zapadnięcia się terenu (również budynków i budowli wzniesionych na nim),
obsunięcia się ziemi, wstrząsów powstałych w wyniku pracy urządzeń udarowych, wibracji, hałasu,
zalania przez wody stojące lub płynące;
roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej ze względu na szkody związane bezpośrednio lub
pośrednio z promieniowaniem wysokoenergetycznym, jonizującym (np. promieniowaniem alfa, beta i
gamma emitowanym przez substancje radioaktywne oraz neutronami lub promieniowaniem
wytworzonym w akceleratorach cząstek) oraz z promieniowaniem laserowym lub maserowym, a także
oddziaływaniem pola magnetycznego oraz elektromagnetycznego;
roszczeń z tytułu szkód wynikających z projektowania, wytwarzania lub dostarczania statków
powietrznych lub ich części;
roszczeń wynikających z naruszenia praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub nazw
fabrycznych;
szkód powstałych wskutek nałożenia na Ubezpieczającego grzywien, kar administracyjnych lub
sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym również odszkodowań o charakterze
karnym.
roszczeń wynikających z działań wojennych, stanu wojennego i wyjątkowego, wojny domowej,
zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów, niepokojów społecznych oraz aktów
terroryzmu i sabotażu.
§8

O ile zakres ochrony nie został rozszerzony poprzez włączenie do umowy ubezpieczenia klauzul stanowiących
załącznik do OWU lub uzgodnienia dodatkowe dokonane w drodze rokowań za zgodą stron i wprowadzone jako
postanowienia szczególne w formie pisemnej do polisy, Generali nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową:
1.

szkód powstałych poza terytorium Europy;

2.

roszczeń w związku ze szkodami wynikającymi z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do
powietrza, wody lub gruntu jakiejkolwiek substancji (szkody w środowisku);

3.

roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej osób objętych ubezpieczeniem ze względu na szkody w
mieniu osób trzecich, które Ubezpieczający użytkuje na zasadach umowy najmu, dzierżawy, leasingu
lub innych umów o podobnym charakterze;

4.

roszczeń osób trzecich z powodu szkód spowodowanych wadami produktów, które powstały przez
połączenie, wymieszanie lub obróbkę produktów dostarczonych przez Ubezpieczającego z innymi
produktami;

5.

roszczeń osób trzecich z powodu kosztów dalszej przeróbki lub dalszej obróbki dostarczonego
wadliwego produktu;

6.

roszczeń osób trzecich z powodu wydatków na usunięcie, wybudowanie, montaż i demontaż
dostarczonego wadliwego produktu oraz zabudowę, montaż, położenie lub założenie produktu nie
dotkniętego wadą;
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7.

roszczeń osób trzecich wynikających z wadliwości produktów, które zostały wyprodukowane, podlegały
obróbce lub przeróbce przy pomocy maszyn wyprodukowanych, montowanych lub serwisowanych przez
Ubezpieczającego;

8.

roszczeń wynikających z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek postaci, a także dotyczących szkód
wynikłych z niewłaściwych parametrów wytworzonej lub dostarczonej energii;

9.

roszczeń pracowników Ubezpieczającego dotyczących szkód będących wynikiem wypadku przy pracy
lub w drodze do albo z pracy i chorób zawodowych;

10. szkód wyrządzonych pomiędzy podmiotami objętymi ochroną ubezpieczeniową na podstawie tej samej
umowy ubezpieczenia;
11. szkód wyrządzonych przez podwykonawców;
12. szkód w mieniu znajdującym się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem Ubezpieczającego.
13. szkód powstałych po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy (z zastrzeżeniem
postanowień § 4 ust. 2);
14. szkód w rzeczach przekazanych w celu wykonania obróbki, naprawy i innych podobnych czynności;
15. szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności
cywilnej;
16. szkód wyrządzonych w wyniku przeprowadzania imprez;
17. czystych szkód majątkowych;
18. szkód powstałych w wyniku przeprowadzania testów klinicznych.

Rozdział III. Zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy ubezpieczenia
W niniejszym rozdziale określa się sposób zawarcia umowy ubezpieczenia, dokumenty potwierdzające jej
zawarcie oraz warunki odstąpienia od umowy.

§9
Zawarcie umowy ubezpieczenia
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na podstawie wniosku Ubezpieczającego złożonego na
formularzu Generali lub w innej formie pisemnej.
Generali może zwrócić się do Ubezpieczającego o udzielenie dodatkowych informacji koniecznych do oceny
ryzyka.
Ubezpieczający oraz przedstawiciel Ubezpieczającego, (jeżeli umowa ubezpieczenia zawierana jest za jego
pośrednictwem) obowiązani są udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu
wniosku lub przed zawarciem umowy ubezpieczenia skierowane do niego na piśmie oraz podać wszystkie
znane mu okoliczności istotne dla oceny ryzyka i ustalenia składki. Jeżeli Generali zawarło umowę
ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności
uważa się za nieistotne.
Ubezpieczający ma obowiązek zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych w ust. 3 i zawiadamiać o tych
zmianach Generali niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości.
Generali nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ust. 4, nie zostały podane
do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 4 doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się,
że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym.
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rachunek innej osoby, obowiązki określone w paragrafach
poprzedzających spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i Ubezpieczonym, chyba, że Ubezpieczony
nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia Ubezpieczającemu polisy, chyba że w
polisie określono inny dzień jako datę zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeżeli umowa ubezpieczenia została
zawarta na rzecz osoby trzeciej polisę lub inny dokument ubezpieczenia doręcza się Ubezpieczającemu.
§ 10

Zmiany umowy ubezpieczenia
Wszelkie zmiany umowy ubezpieczenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Generali potwierdzi uzgodnioną zmianę umowy ubezpieczenia wystawiając aneks do polisy.
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§ 11
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia
1.
2.

3.

Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo
odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Jeżeli odpowiedzialność Generali rozpoczyna się jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a
składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, Generali może wypowiedzieć umowę
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Generali będzie żądać zapłaty składki za
okres udzielanej ochrony. W przypadku braku wezwania do zapłaty, odpowiedzialność Generali kończy się w
ostatnim dniu okresu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia. Generali może żądać zapłaty
składki za okres udzielanej ochrony.
Jeżeli umowa zawarta jest na czas określony, z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej, Generali może ją
wypowiedzieć jedynie w przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym, a także z ważnych powodów, tj.:
1) jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia Generali otrzymało informację o naruszeniu przez
Ubezpieczającego lub osobę, działającą w imieniu Ubezpieczającego i na jego rzecz obowiązków, o
których mowa w § 9 ust. 4 oraz w § 16,
2) jeżeli ujawniona zostanie okoliczność, która zwiększa prawdopodobieństwo zajścia szkody w takim
stopniu, że Generali nie zawarłoby umowy ubezpieczenia, gdyby o tej okoliczności wiedziało,
3) jeżeli Ubezpieczający, przedstawiciel lub osoba, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność
zataili lub przekazali nieprawdziwą informację o dotychczasowej szkodowości (zgodnie z wnioskiem) lub
też zataili lub podali nieprawdziwe informacje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, o które
Ubezpieczający był pytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
§ 12

Rozdział IV. Wygaśnięcie umowy ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia wygasa z chwilą wypłaty odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia ustalonej
w polisie.
Rozdział V. Okres ubezpieczenia. Kiedy obowiązuje ubezpieczenie.
W niniejszym rozdziale określa się okres, na który umowa ubezpieczenia została zawarta.
Okres ubezpieczenia.
§ 13
1. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na czas określony w polisie, zwany okresem ubezpieczenia.
2. O ile strony nie umówiły się inaczej okres ubezpieczenia trwa jeden rok.
3. Odpowiedzialność Generali (z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu cywilnego dotyczącego okresu
przedawnienia roszczeń) kończy się w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia lub dniu, w którym umowa
ubezpieczenia uległa rozwiązaniu lub wygasła, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało miejsce
wcześniej zgodnie z postanowieniami § 11 i § 12.
4. W przypadku zmian wprowadzanych do umowy ubezpieczenia w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej
zapisy dotyczące początku i końca okresu ubezpieczenia stosuje się odpowiednio.
5.W przypadku, gdy składka opłacana jest w ratach oraz gdy Ubezpieczający nie opłaci kolejnej raty składki we
wskazanym w polisie terminie, Generali może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty wymagalnej raty z
zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie
odpowiedzialności. W przypadku braku płatności w/w terminie odpowiedzialność Generali kończy się z ostatnim
dniem wyznaczonego terminu. W przypadku braku wezwania do zapłaty, odpowiedzialność Generali kończy się w
ostatnim dniu okresu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia. Generali może żądać zapłaty składki
za okres udzielanej ochrony.
Kiedy obowiązuje ubezpieczenie?
§ 14
1.

Ochroną ubezpieczeniową objęte jest zdarzenie szkodowe, które wystąpi w okresie trwania umowy
ubezpieczenia. Zdarzenie szkodowe oznacza zdarzenie lub sytuację bezpośrednio powodujące szkodę, za
którą odpowiedzialność ponosi Ubezpieczający.
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2.

3.

Zdarzenia szkodowe, które wystąpią w okresie trwania umowy ubezpieczenia, a ich przyczyny zaszły przed
zawarciem umowy ubezpieczenia, podlegają ubezpieczeniu jedynie wówczas, gdy Ubezpieczający nie znał
tych przyczyn do chwili zawarcia umowy ubezpieczenia lub przy zachowaniu należytej staranności nie mógł
się o nich dowiedzieć.
W przypadku szkody osobowej, w razie wątpliwości uznaje się, że zdarzenie szkodowe wystąpiło w chwili,
gdy lekarz stwierdził po raz pierwszy uszczerbek na zdrowiu.

Szkoda seryjna.
W przypadku szkody seryjnej, wszystkie zdarzenia szkodowe danej serii traktuje się jako jedno zdarzenie
szkodowe, niezależnie od terminu ich faktycznego wystąpienia, a za datę ich wystąpienia przyjmuje się datę
wystąpienia pierwszego z nich. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody takich serii, których
pierwsza szkoda wystąpiła podczas trwania umowy ubezpieczenia, przy czym obowiązuje zakres ochrony
uzgodniony dla okresu ubezpieczenia, w którym wystąpiła pierwsza szkoda z serii.
Rozdział VI. Suma ubezpieczenia. Sublimit sumy ubezpieczenia
W niniejszym rozdziale określa się górną granicę odpowiedzialności Generali, sublimity sumy
ubezpieczenia, ich konsumpcję oraz możliwość uzupełnienia sumy ubezpieczenia po wypłaconym
odszkodowaniu.
§ 15
1.

Górną granicę odpowiedzialności Generali stanowi suma ubezpieczenia określona w polisie.

2.

O ile strony nie umówiły się inaczej, sumę ubezpieczenia ustala się na jedno i na wszystkie zdarzenia
szkodowe, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia łącznie dla szkód osobowych i rzeczowych.

3.

W porozumieniu z Ubezpieczającym w umowie ubezpieczenia można wprowadzić indywidualne sublimity w
ramach sumy ubezpieczenia.

4.

Suma ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego
odszkodowania aż do jej całkowitego wyczerpania (zasadę tą stosuje się również do sublimitów określonych
w ust. 3, przy czym wypłata odszkodowania w ramach sublimitu powoduje zmniejszenie sumy
ubezpieczenia).

5.

Za zgodą Generali oraz po opłaceniu dodatkowej składki Ubezpieczający może podwyższyć sumę
ubezpieczenia do pierwotnej wysokości. Odpowiedzialność Generali do pierwotnej sumy ubezpieczenia
rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki dodatkowej.

Rozdział VII. Obowiązki ubezpieczającego i skutki ich niedopełnienia
W niniejszym rozdziale zostały określone obowiązki ubezpieczającego wynikające z zawartej umowy
ubezpieczenia oraz tryb postępowania w przypadku powstania szkody.
§ 16
1.
2.

3.

Ubezpieczający jest zobowiązany podać zgodnie z prawdą wszelkie okoliczności, o które był pytany przed
zawarciem umowy ubezpieczenia. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przez przedstawiciela,
obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności mu znane.
W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający obowiązany jest:
1) w ciągu 5 dni roboczych zawiadomić Generali o wszelkich zmianach okoliczności, które mogą mieć
wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa powstania szkody i o które Generali zapytywało we wniosku
ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych pismach;
2) usunąć niezwłocznie okoliczności grożące szczególnym niebezpieczeństwem, których usunięcia
Generali słusznie mógł się domagać lub domagał się. W razie wątpliwości okoliczność, która
doprowadziła już do powstania szkody uznaje się za grożącą szczególnym niebezpieczeństwem.
Obowiązki związane z zawarciem oraz wykonaniem umowy ubezpieczenia na rzecz innej osoby ciążą na
Ubezpieczającym. Jeżeli Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rzecz, obowiązki te ciążą na
nim od chwili, w której dowiedział się o tym fakcie. Obowiązek zapłaty składki lub rat składki ciąży wyłącznie
na Ubezpieczającym.
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§ 17
Tryb postępowania w przypadku powstania szkody:
1.

O każdym zdarzeniu szkodowym Ubezpieczający zobowiązany jest powiadomić Generali niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powzięcia o nim wiadomości.

2.

Jeżeli osoba poszkodowana dochodzi swoich roszczeń wobec Ubezpieczającego, jest on zobowiązany
poinformować o tym Generali w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia roszczenia.

3.

W przypadku, gdy Ubezpieczający powziął informację o wszczęciu wobec niego postępowania
przygotowawczego bądź wystąpienia na drogę sądową, obowiązany jest o tym fakcie poinformować Generali
niezwłocznie, nawet w przypadku, gdy sam zgłosił już zaistnienie zdarzenia szkodowego.
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz innej osoby obowiązki określone w ust 1-3 spoczywają
również na Ubezpieczonym, chyba, że Ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek.

4.
5.

Ubezpieczający zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz
niedopuszczenia do jej zwiększenia, zobowiązany jest on również umożliwić Generali dokonanie czynności
niezbędnych w celu ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia z
zastrzeżeniem postanowień §18 ust. 1.

6.

Ubezpieczający zobowiązany jest udzielić na żądanie Generali wszelkich pełnomocnictw niezbędnych do
prowadzenia spraw odszkodowawczych, w tym pełnomocnictwa procesowego, jeżeli przeciwko
Ubezpieczającemu poszkodowany wystąpił na drogę sądową. Powyższe nie zwalnia Ubezpieczającego z
obowiązku podejmowania we właściwym terminie niezbędnych środków procesowych do właściwych
organów administracyjnych i sądowych, w szczególności sprzeciwu, zaskarżenia oraz odpowiedzi na pisma.

7.

W razie zgłoszenia roszczenia Ubezpieczający nie jest uprawniony do podejmowania działań zmierzających
do uznania i zaspokojenia roszczeń ani też zawarcia ugody z osobą poszkodowaną, chyba że Generali
wyrazi na to zgodę. W przypadku naruszenia powyższego postanowienia Generali może zwolnić się z
obowiązku świadczenia.

8.

Jeżeli z tytułu zaistniałego zdarzenia szkodowego istnieją przesłanki do uwolnienia się Ubezpieczającego od
odpowiedzialności cywilnej w części lub w całości, to powyższe dotyczy również Generali.

9.

Z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia Generali otrzymuje pełne pełnomocnictwa do składania w imieniu
Ubezpieczającego wszelkich oświadczeń, jakie uzna za zasadne w sprawach związanych z realizacją
roszczenia.
§ 18

Skutki niedopełnienia obowiązków
1.
2.
3.
4.

Jeżeli Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w
§17 ust. 5 Generali jest wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.
W przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku określonego w § 17 ust 1
Generali może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia
rozmiarów szkody lub uniemożliwiło Generali ustalenia okoliczności i skutków zdarzenia.
Generali może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli Ubezpieczający,
przedstawiciel lub osoba, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność zataili lub podali niezgodne z
prawdą okoliczności, o które Ubezpieczający był pytany przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
Generali może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokość, jeżeli Ubezpieczający,
przedstawiciel lub osoba, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność z winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa nie dopełnili obowiązków, o których mowa w § 16 ust. 1 i 2 i § 17.

Rozdział VIII. Składka ubezpieczeniowa
W niniejszym rozdziale określone zostały zasady płatności składki oraz warunki jej rozliczania.
Składka
§ 19
1.
2.
3.

Składkę ubezpieczeniową oblicza się na podstawie taryfy składek Generali obowiązującej w dniu
wystawienia polisy. Wysokość stawki taryfowej uzależniona jest m. in. od rodzaju prowadzonej działalności
gospodarczej i wysokości obrotów oraz sumy ubezpieczenia.
Jeżeli do umowy ubezpieczenia zostały wprowadzone klauzule umowne, zawierające postanowienia
dodatkowe lub odmienne od postanowień niniejszych OWU, wysokość składki ustalana jest indywidualnie z
Ubezpieczającym.
Wysokość składki oraz terminy jej płatności są określone w polisie.
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4.
5.

6.

7.
8.

Na wniosek Ubezpieczającego Generali może wyrazić zgodę na rozłożenie płatności składki na raty. Terminy
płatności rat oraz ich wysokość są określone w polisie.
Za datę zapłaty składki przyjmuje się datę dokonania przez Ubezpieczającego przelewu lub wpłaty na
rachunek Generali, potwierdzonych stemplem pocztowym, bankowym lub w przypadku przelewu
elektronicznego potwierdzeniem wydanym przez bank, pod warunkiem że 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.
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda
ze stron 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 ze skutkiem natychmiastowym.
Wygaśnięcie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z
obowiązku zapłaty składki za okres, w którym Generali udzielało ochrony ubezpieczeniowej.
W razie wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta,
Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

Rozliczanie składki
§ 20
1.

Jeżeli składka umowna obliczana jest na podstawie zmiennych danych liczbowych (przychodów, sumy
wynagrodzeń, liczby osób zatrudnionych itp.), za podstawę obliczeń przy zawieraniu umowy ubezpieczenia
przyjmuje się wielkość odpowiadającą wartościom oczekiwanym w okresie ubezpieczenia.

2.

Po upływie każdego okresu ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest powiadomić Generali o
ewentualnych zmianach danych faktycznych w porównaniu z danymi podanymi w celu naliczenia wysokości
składki. Informacje te należy przekazać w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania wezwania. W oparciu o te
informacje składka zostaje odpowiednio skorygowana. Nie może być ona jednak niższa niż składka
minimalna, obowiązująca w dniu, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta.

3.

Jeżeli Ubezpieczający nie przekaże informacji, o których mowa w ust. 2 w przewidzianym terminie, Generali
może ustalić dopłatę składki za okres, o który zapytywał, w wysokości składki pobranej za ten okres. Jeżeli
przekazanie informacji, o których mowa w ust. 2 nastąpi nie później niż w okresie miesiąca od otrzymania
zawiadomienia o dopłacie, Generali zobowiązany jest do zwrotu nie przysługującej mu części składki.

Rozdział IX. Ustalenie i wypłata odszkodowania. Roszczenia regresowe
W niniejszym rozdziale określone zostały zasady i warunki wypłaty odszkodowania oraz przejście
roszczeń na Generali po wypłacie odszkodowania.
Wypłata odszkodowania
§ 21
1.

2.
3.
4.

5.

Generali wypłaci odszkodowanie, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić osobie poszkodowanej z
tytułu ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia na podstawie:
1) uznania przez Generali zasadności roszczenia,
2) zawartej lub zatwierdzonej przez Generali ugody,
3) orzeczenia sądu.
Ubezpieczający obowiązany jest dostarczyć do Generali dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o
wypłatę odszkodowania.
Generali wypłaci odszkodowanie w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody, nie większej jednak niż suma
ubezpieczenia określona w polisie, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Generali.
W przypadku zbiegu świadczeń z tytułu dwóch lub więcej umów ubezpieczenia z tego samego zdarzenia na
sumy ubezpieczenia łącznie przewyższające wysokość szkody, Generali wypłaci odszkodowanie w takim
stosunku, w jakim przyjęta przez Generali suma ubezpieczenia pozostaje do sum ubezpieczenia
wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.
Generali wypłaci odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, chyba że
wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania w
terminie 30 dni okazało się niemożliwe; wówczas odszkodowanie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności stało się możliwe, z tym że
Generali wypłaci bezsporną w świetle przedłożonych dokumentów część odszkodowania w terminie 30 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.
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Fałszywe roszczenia
§ 22
Jeżeli jakiekolwiek roszczenie wniesione z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU
okazało się pod jakimkolwiek względem fałszywe, lub gdyby Ubezpieczający lub ktokolwiek uprawniony do
działania w jego imieniu użył fałszywych środków lub zabiegów w celu uzyskania korzyści wynikających z umowy
ubezpieczenia, bądź też w przypadku, gdy szkoda została spowodowana umyślnie przez Ubezpieczającego lub
za jego przyzwoleniem, wszelkie prawa do uzyskania odszkodowania z tytułu takiej umowy ubezpieczenia
podlegają utracie.
Regres
1.

2.
3.
4.
5.

§ 23
Z dniem wypłaty odszkodowania z mocy prawa przechodzi na Generali roszczenie Ubezpieczającego
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania
(roszczenie regresowe). Roszczenie takie nie przechodzi na Generali, jeżeli sprawcą szkody jest osoba, za
którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność.
Jeżeli Generali pokryło tylko część szkody, Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części
pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem Generali.
W razie zajścia wypadku ubezpieczający obowiązany jest zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę.
Ubezpieczający obowiązany jest udzielić Generali wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń
regresowych, w tym dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz udzielić niezbędnych informacji.
Jeżeli Ubezpieczający bez zgody Generali zrzekł się roszczenia przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej
za szkodę lub je ograniczył, Generali może odmówić wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyć.
Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia zostało ujawnione po wypłacie odszkodowania, Generali
może żądać od Ubezpieczającego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania.

Postanowienia końcowe
§ 24
1.

Jeżeli Ubezpieczający lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami
Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub zgłasza inne skargi lub zażalenia, może ona wystąpić z
wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty wpływu do Generali.

3.

Ponadto, jeżeli Ubezpieczający lub osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z
decyzjami Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia może wnieść skargę lub zażalenie do Rzecznika
Ubezpieczonych działającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych.

4.

Wszelkie spory wynikające z umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Poszkodowanego.

5.

Zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące umowy ubezpieczenia powinny być przesyłane w formie
pisemnej na adres siedziby Generali. Jeżeli Ubezpieczający zmienił adres i nie zawiadomił o tym Generali,
przyjmuje się, że Generali dopełniło obowiązku zawiadomienia, jeżeli pismo zostało wysłane na ostatni adres
Ubezpieczającego.

6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU lub klauzulami umownymi stosuje się przepisy prawa
polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące akty
prawne.

7.

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały przyjęte uchwałą Zarządu Generali Nr GNL/ob.25/8/2007 w
dniu 8 sierpnia 2007 r. i wchodzą w życie z dniem 10 sierpnia 2007 r.

Erich Fischer

Michał Gomowski

Członek Zarządu Generali T.U. S.A.

Członek Zarządu Generali T.U. S.A.
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Załącznik do OWU OC Klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia
Klauzula nr 1
Rozszerzenie terytorialnego zakresu ubezpieczenia
poza terytorium Europy z wyłączeniem USA, Meksyku, Kanady i Australii
Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody osobowe lub rzeczowe, powstałe poza terytorium
Europy, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej,
Meksyku, Kanady i Australii oraz ich posiadłości.
Klauzula nr 2
Rozszerzenie terytorialnego zakresu ubezpieczenia
poza terytorium Europy z włączeniem USA, Meksyku, Kanady i Australii
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody osobowe lub rzeczowe, powstałe poza
terytorium Europy, z włączeniem szkód powstałych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej, Meksyku, Kanady i Australii oraz ich posiadłości.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych osób
objętych ubezpieczeniem mających siedzibę lub prowadzących działalność na terytorium Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej, Meksyku, Kanady i Australii oraz ich posiadłości.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie roszczenia zgłoszone pisemnie do Generali w okresie
ubezpieczenia, wynikające z wypadków ubezpieczeniowych, które wystąpiły na terytorium Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej, Meksyku, Kanady i Australii oraz ich posiadłości.
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest nieprzerwanie kontynuowana, roszczenie może być zgłoszone także w
ciągu kolejnych okresów ubezpieczenia.
Wydatki poniesione przez Generali na pokrycie kosztów obrony prawnej (wynagrodzenie adwokatów,
biegłych, powołania świadków, koszty sądowe), nakłady na usunięcie lub zmniejszenie szkody, koszty
oszacowania zaistniałej szkody oraz wyjazdów służbowych pokrywane są w granicach sumy
ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód o charakterze karnym, w szczególności
punitive and exemplary damages.
Klauzula nr 3
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody
w nieruchomościach osób trzecich (OC najemcy)

1.

2.

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody rzeczowe spowodowane przez pożar,
wybuch lub wodę wodociągową, powstałe w nieruchomościach osób trzecich, z których Ubezpieczający
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy nienazwanej o
podobnym charakterze.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
a) spowodowane normalnym zużyciem mienia w trakcie jego używania;
b) powstałe w mieniu ruchomym, chyba że mienie to stanowi część składową nieruchomości.
Klauzula nr 3 A
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody
w ruchomościach osób trzecich (OC najemcy)

3.

4.

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody rzeczowe, powstałe w ruchomościach
osób trzecich, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia,
leasingu lub innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:
a) spowodowane normalnym zużyciem mienia w trakcie jego używania;
b) w pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu, a także w rzeczach w nich pozostawionych.
c) W sprzęcie elektronicznym lub komputerowym.
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Klauzula nr 4
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność
pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy
1.

2.

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody osobowe i rzeczowe poniesione przez
pracowników Ubezpieczającego będące następstwem wypadku przy pracy.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
a) roszczeń regresowych jakiejkolwiek instytucji zobowiązanej do wypłaty świadczeń z tytułu
wypadku przy pracy;
b) roszczeń z tytułu chorób zawodowych;
c) wypadku jakiemu uległ pracownik w drodze do miejsca pracy i z pracy;
d) jakichkolwiek szkód powstałych w pojazdach mechanicznych.
Klauzula nr 5
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w środowisku

1.

2.
3.
4.
5.

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody osobowe i rzeczowe wynikające z emisji,
wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakiejkolwiek substancji (szkody
w środowisku).
Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie niniejszej klauzuli istnieje tylko wtedy, gdy szkoda
została wywołana pojedynczym, zaistniałym nagle, nieprzewidzianym zdarzeniem, które odbiega od
prawidłowej, wolnej od zakłóceń pracy zakładu.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia, które wystąpią w trakcie obowiązywania umowy, pod
warunkiem że Generali zostanie powiadomione o nich bezzwłocznie, jednakże nie później niż w 40 dni
po rozpoczęciu zdarzenia.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia, o których Ubezpieczający poinformuje Generali, bez
naruszenia innych obowiązków zgłaszania, nie później niż w ciągu roku po wygaśnięciu umowy
ubezpieczenia.
Pod rygorem utraty ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami OWU, Ubezpieczający zobowiązany
jest:
a) produkować, przetwarzać, zbierać, przechowywać i usuwać substancje szkodliwe dla
środowiska z zachowaniem przepisów określonych ustawą oraz przez odpowiednie władze;
b) konserwować zgodnie z zaleceniami technicznymi oraz przepisami określonymi ustawą i
wydanymi przez odpowiednie władze urządzenia wykorzystywane przy wyżej wymienionych
czynnościach, włącznie z urządzeniami zabezpieczającymi i alarmowymi;
c) zastosować w terminie wszelkie środki zaradcze polecone przez odpowiednie władze.

Klauzula nr 6
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi
ochroną ubezpieczeniową na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia (odpowiedzialność wzajemna)
1.

2.
3.

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody osobowe i rzeczowe powodujące
roszczenia pomiędzy podmiotami objętymi ochroną na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia.
Podmioty, o których mowa w ust. 1 objęte są ochroną ubezpieczeniową, pod warunkiem że zostaną
imiennie określone w umowie ubezpieczenia.
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającemu
albo pracownikom przez Ubezpieczającego.

Klauzula nr 7
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody wyrządzone osobom trzecim przez
podwykonawców Ubezpieczającego
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez
podwykonawców działających w imieniu i na rzecz Ubezpieczającego w zakresie ubezpieczonej
działalności.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń pomiędzy podmiotami objętymi ochroną na podstawie
tej samej umowy ubezpieczenia.
3. Generali zachowuje prawo do dochodzenia roszczeń regresowych względem podwykonawców.
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Klauzula nr 8
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w mieniu
znajdującym się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem Ubezpieczającego
1.

2.

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu
znajdującym się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem Ubezpieczającego.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
a) szkód w mieniu, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
użyczenia, leasingu albo innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze;
b) szkód w wartościach pieniężnych oraz pojazdach mechanicznych i ich wyposażeniu;
c) szkód w mieniu przyjętym w celu wykonania jego obróbki, naprawy, transportu, badania,
produkcji lub innych podobnych usług.
Klauzula nr 9
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe po
przekazaniu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU, strony postanowiły
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe po
przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy.
Klauzula nr 10
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w rzeczach przekazanych w celu
wykonania obróbki, naprawy i innych podobnych czynności
1.

2.

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu
przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy lub innych podobnych czynności w ramach
działalności prowadzonej przez Ubezpieczającego, powstałe w czasie ich wykonywania.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
a) szkód w mieniu, z którego Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
używania, leasingu albo innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze;
b) szkód wynikających z utraty mienia;
c) szkód w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach.

Klauzula nr 11
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody wyrządzone wskutek wad rzeczy
wyprodukowanych, obrobionych lub przerobionych przez dostarczone, naprawione lub
konserwowane przez Ubezpieczonego maszyny i urządzenia (klauzula maszynowa)
1.

2.

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe
wskutek wad rzeczy wyprodukowanych, obrobionych lub przerobionych przez dostarczone, naprawione
lub konserwowane przez Ubezpieczonego maszyny i urządzenia.
Ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest wyłącznie do:
a) zmniejszenia lub utraty wartości rzeczy wyprodukowanych, obrobionych lub przerobionych
przez te urządzenia;
b) kosztów poniesionych przez osobę trzecią w celu wyprodukowania, obrobienia lub przerobienia
wadliwych rzeczy;
c) nakładów poniesionych dodatkowo na skutek prawnie lub ekonomicznie koniecznych poprawek
rzeczy wyprodukowanych, obrobionych lub przerobionych przy pomocy tych urządzeń albo na
usunięcie innych wad;
d) innych strat poniesionych w wyniku niemożności sprzedaży albo konieczności sprzedaży po
cenie obniżonej rzeczy wyprodukowanych, obrobionych lub przerobionych przy pomocy tych
urządzeń;
e) kosztów poniesionych jako bezpośredni skutek przerwania działalności gospodarczej.
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Klauzula nr 12
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody wyrządzone wskutek połączenia, pomieszania
lub przeróbki wadliwego produktu wprowadzonego do obrotu przez Ubezpieczonego
(klauzula połączenia i pomieszania)
1.

2.

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone
wskutek połączenia, pomieszania lub przeróbki wadliwego produktu wprowadzonego do obrotu przez
Ubezpieczonego.
Ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest wyłącznie do:
a) zmniejszenia lub utraty wartości produktu końcowego;
b) kosztów poniesionych przez osobę trzecią w celu wytworzenia produktu końcowego,
zawsze z wyłączeniem kosztu produktu ubezpieczonego;
c) nakładów poniesionych w celu naprawienia produktu końcowego. Generali odpowiada
wyłącznie za część kosztów proporcjonalną do stosunku wartości produktu
ubezpieczonego do wartości rynkowej produktu końcowego w stanie nieuszkodzonym;
d) innych strat poniesionych w wyniku konieczności sprzedaży produktu końcowego po cenie
obniżonej. Generali nie odpowiada za część strat proporcjonalną do stosunku wartości
produktu ubezpieczonego do wartości rynkowej produktu końcowego w stanie
nieuszkodzonym;
e) kosztów poniesionych jako bezpośredni skutek przerwania działalności gospodarczej.

Klauzula nr 13
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody wyrządzone wskutek zamontowania
wadliwego produktu wprowadzonego do obrotu przez Ubezpieczonego
(klauzula usunięcia i zastąpienia)
1.

2.

3.
4.

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone
wskutek zamontowania wadliwego produktu wprowadzonego do obrotu przez Ubezpieczonego.
Ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest wyłącznie do:
a) szkody w rzeczy, której wadliwy produkt jest częścią;
b) kosztów poniesionych przez osobę trzecią w celu usunięcia, demontażu, wyjęcia lub
oczyszczenia wadliwego produktu, włączając w to koszty jego poszukiwania po stwierdzeniu
wady;
c) kosztów poniesionych przez osobę trzecią w celu montażu lub zamocowania produktu
niewadliwego.
Ochrona ubezpieczeniowa istnieje tylko wtedy, gdy wymontowanie produktu wadliwego jest możliwe,
opłacalne i racjonalnie uzasadnione.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
a) kosztów dostawy, włączając w to koszty transportu, produktu niewadliwego;
b) kosztów produktu niewadliwego;
c) sytuacji, w których Ubezpieczający samodzielnie usunął, zdemontował, wyjął lub oczyścił
produkt wadliwy albo zlecił to na własny rachunek, a także gdy Ubezpieczający samodzielnie
zamontował lub zamocował produkt niewadliwy albo zlecił to na własny rachunek (nie dotyczy
to przypadku, gdy Ubezpieczający wykaże, że wada produktu nie jest skutkiem
nieprawidłowego montażu, nadzoru nad montażem lub doradztwa, lecz skutkiem wynikającym
z produkcji lub dostawy).
d) sytuacji, gdy wadliwy produkt służy jako część albo wyposażenie dodatkowe pojazdu
mechanicznego, statku powietrznego albo wodnego.
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Klauzula nr 14
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
1.

2.

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w
związku z posiadaniem, użytkowaniem lub prowadzeniem pojazdów mechanicznych nie podlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej albo samobieżnych maszyn rolniczych lub
budowlanych.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby nie
posiadające stosownych uprawnień do kierowania pojazdami danej kategorii.

Klauzula nr 15
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody wyrządzone w wyniku przeprowadzania
imprez
1.

2.

3.

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone
w czasie przeprowadzania imprez.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:
a) spowodowane przez osoby należące do służb ochrony lub kontroli;
b) wyrządzone wykonawcom i spowodowane przez wykonawców biorących udział w imprezie;
c) wyrządzone zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie;
d) powstałe w wyniku przeprowadzania pokazu sztucznych ogni.
Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w
czasie przeprowadzania imprez jest spełnienie przez Ubezpieczającego wymaganych przez prawo
warunków bezpieczeństwa.

Klauzula nr 16
Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody majątkowe nie będące następstwem szkód
osobowych ani rzeczowych
1.

2.

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku ubezpieczeniowym, polisie i w OWU,
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody majątkowe
nie będące następstwem szkód osobowych ani rzeczowych wyrządzone w związku z prowadzeniem
działalności objętej ubezpieczeniem.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:
a) spowodowane przez przedmioty wyprodukowane i dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też
na jego zlecenie czy jego rachunek) albo wykonane przez niego prace;
b) spowodowane świadomym naruszeniem przepisów prawa, wskazówek bądź zaleceń
zleceniodawcy oraz jakichkolwiek innych obowiązków;
c) spowodowane stałą immisją (np. szumów, zapachów, wstrząsów);
d) powstałe w wyniku działalności planistycznej, doradczej, kierowania budową albo montażem,
działalności kontrolnej lub rzeczoznawczej;
e) wynikające
z
działań
związanych
z
transakcjami
pieniężnymi,
kredytowymi,
ubezpieczeniowymi, leasingowymi, dotyczącymi nieruchomości i innymi oraz wynikające z
płatności wszelkiego rodzaju, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia;
f) wynikających z naruszenia gospodarczych praw ochronnych i praw autorskich (np. naruszenia
prawa patentowego, uchybienia dotyczącego działań konkurencyjnych i reklamowych); a także
z naruszenia przepisów zawartych w ustawach o ochronie danych
g) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;
h) powstałych w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo
przedsiębiorstwom, to samo dotyczy odpowiednich zaniechań, jak również błędnych lub
zaniechanych czynności kontrolnych;
i) wynikających z czynności podejmowanych w związku z opracowywaniem danych,
racjonalizacją i automatyzacją;
j) powstałych w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
k) powstałych w wyniku zgubienia pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów,
papierów i przedmiotów wartościowych;
l) powstałych w związku z naruszeniem praw licencyjnych
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