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Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
99 Ruchomości i stałe elementy w budynkach mieszkalnych, sprzęt rolniczy, 
materiały i zapasy, ziemiopłody, budowle, zwierzęta gospodarskie na te-
renie ubezpieczonego gospodarstwa.
99 Budynki w zakresie rozszerzonym.
99 Ochrona jest udzielana w opcji od ryzyk nazwanych a za opłaceniem do-
datkowej składki może zostać poszerzona o ryzyko przepięcia z dowolnej 
przyczyny, stłuczenie elementów stałych.
99 Ubezpieczenie obejmuje ochroną ryzyka wskazane w OWU (pożar, wy-
buch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz 
nawalny, grad, ciężar śniegu lub lodu, zapadanie i osuwanie się ziemi, 
lawina, zalanie, dym, uderzenie pojazdu, uderzenie fali dźwiękowej, po-
wódź – dotyczy wyłącznie budynków, wandalizm).

Mienie typu: ruchomości domowe i elementy stałe, sprzęt rolniczy, materia-
ły i zapasy oraz ziemiopłody ubezpieczone od ryzyk nazwanych mogą być 
chronione za opłaceniem dodatkowej składki na wypadek kradzieży z wła-
maniem i rabunku.
Zwierzęta gospodarskie ubezpieczone od ryzyk nazwanych mogą być chro-
nione za opłaceniem dodatkowej składki od padnięcia i uboju z konieczności 
w wyniku wypadku lub choroby.
Ubezpieczone mienie może być chronione za opłaceniem dodatkowej 
składki na wypadek powodzi.
99 Sumy ubezpieczenia ustalane są na podstawie zadeklarowanej przez 
Ubezpieczającego wartości mienia, zgłoszonego do ubezpieczenia.
99 Podstawę do ustalania sumy ubezpieczenia, stanowi wartość odtworze-
niowa dla budynków mieszkalnych, których stopień zużycia nie przekra-
cza 50%.
99 Podstawę do ustalania sumy ubezpieczenia, stanowi wartość odtworze-
niowa dla pozostałych budynków i budowli, których stopień zużycia nie 
przekracza 10%.
99 Podstawę do ustalania sumy ubezpieczenia, stanowi wartość odtworze-
niowa dla budynków w budowie, stałych elementów, ruchomości domo-
wych.
99 Podstawę do ustalenia sumy ubezpieczenia , stanowi wartość rynkowa 
dla materiałów i zapasów, ziemiopłodów, zwierząt gospodarskich. 
99 Podstawę do ustalenia sumy ubezpieczenia , stanowi wartość rzeczywi-
sta dla sprzętu rolniczego oraz budynków ( poza mieszkalnym ) i budowli, 
których stopień zużycia technicznego przekracza 10%.
99 Podstawa do ustalenia sumy ubezpieczenia dla pozostałych kategorii 
mienia jest wskazana w OWU.

Ubezpieczający za dodatkową składką może rozszerzyć ochronę o ubezpie-
czenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym, Odpowiedzialności 
Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności agroturystycznej oraz NNW.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
98 Generali nie ponosi odpowiedzialności powyżej sum ubezpieczenia 
wskazanych w dokumencie ubezpieczenia z uwzględnieniem zapisów 
OWU i wskazanych w nich limitów odpowiedzialności.
98 W przypadku Ubezpieczających będących osobami fizycznymi ze sta-
łym miejscem zamieszkania poza terytorium RP, ochrona ubezpieczenia 
może obejmować wyłącznie ubezpieczenie mienia.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
9! Ubezpieczeniem nie są objęte szkody wyrządzone przez Ubezpieczają-

cego, osoby bliskie i osoby pracujące w gospodarstwie rolnym znajdujące 
się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub po zażyciu 
narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub 
środków zastępczych, o ile między szkodą a zachowaniem lub działa-
niem wyżej wymienionych osób zachodzi związek przyczynowy, a wypa-
dek, który spowodował szkodę, był następstwem pozostawania przez te 
osoby w powyższym stanie.
9! Ubezpieczeniem nie jest objęte mienie wskazane w OWU.
9! Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek 

umyślnego działania lub zaniechania Ubezpieczającego i osób pozo-
stających z Ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym. 
W razie rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego odszkodowanie nie 
należy się, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych oko-
licznościach względom słuszności.
9! Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek 

konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania lub 
zniszczenia mienia na mocy aktu prawnego, niezależnie od jego formy, 
wydanego przez władze państwowe.
9! Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek woj-

ny, zamieszek, strajków, sabotażu lub aktu terroryzmu.
9! Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek 

działania energii jądrowej, promieni jonizujących, laserowych lub mase-
rowych, pola magnetycznego albo elektromagnetycznego.
9! Generali nie odpowiada za szkody powstałe na skutek zdarzeń wska-

zanych w OWU w tym między innymi wskutek wybuchu (eksplozji) wy-
wołanego przez Ubezpieczającego w celach produkcyjnych, eksploata-
cyjnych.
9! W przypadku ochrony nieruchomości w budowie, Generali stosuje dodat-

kowe wyłączenia wskazane w OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
99 Ubezpieczenie mienia obowiązuje na terytorium RP w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia.
99 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym obowiązuje na terytorium RP.
99 Ubezpieczenie NNW obowiązuje na terytorium całego świata.



Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
 –   Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Generali, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, wszystkie znane sobie okoliczności, o które Generali 

zapytywało we wniosku ubezpieczeniowym oraz na wszystkie pytania skierowane do niego przez Generali przed zawarciem umowy Ubezpieczenia w innych pismach. 
Ubezpieczający ma obowiązek informowania o zmianach okoliczności, o które pytało Generali przed zawarciem umowy. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na 
cudzy rachunek, obowiązek ten spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym.

 –   Ubezpieczający obowiązany jest zapewnić wystarczające ogrzewanie ubezpieczanych pomieszczeń w okresie występowania ujemnych temperatur, a w razie potrze-
by zakręcić zawory i spuścić wodę z instalacji.

 –   Ubezpieczający obowiązany jest ściśle przestrzegać zaleceń producenta dotyczących eksploatacji technicznej mienia objętego ubezpieczeniem i ponosić związane 
z tym koszty we własnym zakresie.

 –   Ubezpieczający obowiązany jest w ciągu 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, 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.

 –   Ubezpieczający obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia oraz mających na celu zapobieganie powstawaniu 
szkód, w szczególności przepisów o ochronie przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych, o dozorze technicznym oraz prawa budowlanego, 
a także stosować się do decyzji i zaleceń wydanych w tych sprawach przez właściwe władze.

 –   Ubezpieczający obowiązany jest zapewnić przedstawicielom Generali dostęp do ubezpieczonego mienia w celu oględzin ryzyka związanego z jego ubezpieczeniem 
i ewentualnego sformułowania rekomendacji oraz zaleceń dotyczących kontroli tego ryzyka.

 –   Ubezpieczający obowiązany jest przestrzegać dodatkowych zaleceń Generali przekazywanych w formie pisemnej, warunkujących zawarcie lub kontynuację umowy 
ubezpieczenia oraz terminów ich realizacji, w szczególności dotyczących usunięcia zagrożeń będących przyczyną powstałej w okresie wcześniejszym szkody.

 –   Ubezpieczający obowiązany jest zawiadomić Generali o zawartych w tym czasie innych umowach ubezpieczenia, dotyczących tego samego przedmiotu ubezpiecze-
nia.

 –   W przypadku ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, nieruchomość musi być zabezpieczona w sposób wskazany w OWU.
 –   W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego odpowiedzialnością Generali, Ubezpieczony jest obowiązany użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu 

ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Ponadto Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
roboczych od daty powstania zdarzenia objętego odpowiedzialnością lub uzyskania o nim wiadomości, powiadomić o Generali o tym zdarzeniu.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka jest płatna jednorazowo, jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia, a jeżeli umowa doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubezpieczenia, 
w ciągu 14 dni od jego doręczenia, chyba że strony umówiły się inaczej.
Na wniosek Ubezpieczającego płatność składki może być rozłożona na raty. Terminy płatności i wysokości rat są określone w dokumencie ubezpieczenia.
Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka jest płatna jednorazowo w złotych poprzez płatność gotówką lub przelewem lub za pobraniem pocztowym.
Jeżeli zapłata składki dokonana jest w formie gotówkowej, za zapłatę uważa się moment wpłaty gotówki upoważnionemu agentowi.
Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej lub jej raty dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, to za dzień zapłaty składki ubezpieczenio-
wej lub jej raty uważa się dzień dokonania płatności przez Ubezpieczającego potwierdzony stemplem pocztowym, bankowym. W przypadku przelewu elektronicznego 
za dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej uznaje się datę wskazaną na potwierdzeniu dokonania przelewu elektronicznego, kwotą składki ubezpieczeniowej lub jej raty 
określoną w dokumencie ubezpieczenia
Za zapłatę składki lub jej raty nie uznaje się zapłaty kwoty niższej niż kwota określona w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem że składka lub jej pierwsza rata została 
opłacona w terminie i w wysokości wskazanej w dokumencie ubezpieczenia. W przeciwnym razie odpowiedzialność Generali rozpoczyna się od dnia następnego po 
opłaceniu składki lub jej pierwszej raty z uwzględnieniem akapitu drugiego i trzeciego poniżej.
W przypadku ubezpieczenia mienia na wypadek powodzi, odpowiedzialność Generali rozpoczyna się po upływie 30 dni licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, 
pod warunkiem że składka lub jej pierwsza rata została opłacona w terminie i w wysokości wskazanej w dokumencie ubezpieczenia. To postanowienie nie ma zastoso-
wania do umów ubezpieczenia, które stanowią nieprzerwaną kontynuację ubezpieczenia ryzyka powodzi w Generali lub u innego ubezpieczyciela.
W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od padnięcia i uboju z konieczności w wyniku choroby lub wypadku, odpowiedzialność Generali rozpoczyna się 
po upływie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, pod warunkiem że składka lub jej pierwsza rata została opłacona w terminie i w wysokości wskazanej 
w dokumencie ubezpieczenia. To postanowienie nie ma zastosowania do umów ubezpieczenia, które stanowią nieprzerwaną kontynuację ubezpieczenia ryzyka padnię-
cia i uboju z konieczności w wyniku choroby lub wypadku w Generali lub u innego ubezpieczyciela.
Ochrona kończy się z upływem okresu ubezpieczenia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem na 
podstawie postanowień umowy ubezpieczenia (w tym OWU) lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia i zakresu ubezpieczenia ustaje z chwilą wypłaty odszkodowania w kwocie równej sumie 
ubezpieczenia określonej dla niego w dokumencie ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od 
zawarcia umowy ubezpieczenia, składając Generali oświadczenie woli w tej sprawie. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy Generali nie poinformowało Ubezpie-
czającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym 
prawie. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na rachunek osoby trzeciej, Ubezpieczony może wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie jej trwania 
składając Generali oświadczenie w tej sprawie.
W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia 
wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.
Umowa ulega również rozwiązaniu, jeżeli Ubezpieczający nie opłaci kolejnej raty składki w wymaganym terminie i Generali po tym czasie wezwie Ubezpieczającego do 
jej opłacenia w dodatkowym siedmiodniowym terminie licząc od dnia otrzymania wezwania. 
Generali może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie, a także ze skutkiem natychmiastowym z ważnego powodu, tj. nie-
opłacenia składki albo jej pierwszej raty w przypadku, gdy Generali nie ponosi odpowiedzialności przed jej opłaceniem.
W razie ujawnienia okoliczności, które pociągają 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.


