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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie SKŁADY VOX  
– Bezpieczna podłoga

Produkt: 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności 
cywilnej w życiu prywatnym związku z posiadaniem i użytkowaniem przedmiotu ubezpieczenia 
oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dla Klientów SKŁADY VOX - „Bezpieczna Podłoga”

Pełne informacje podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach, w szczególności w Szczegól-
nych Warunkach Ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym związku z posiadaniem i użytkowaniem przedmiotu ubezpieczenia 
oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dla Klientów SKŁADY VOX - „Bezpieczna Podłoga” zatwierdzonych uchwałą Zarządu i obowiązujących od dnia 20.01.2022 r. (SWU), 
zawierających Wykaz Istotnych Informacji (Skorowidz) oraz w dokumencie ubezpieczenia.

Przedsiębiorstwo: 
Generali T.U. S.A.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
99 Przedmiotem ubezpieczenia są zakupione przez Ubezpieczonego jako 
elementy stałe domu lub mieszkania (po zamontowaniu) lub jako rucho-
mości domowe (przed zamontowaniem):
a) podłogi naturalne, 
b) panele podłogowe,
c) podłogi winylowe,
d) listwy przypodłogowe, o ile został ubezpieczony którykolwiek z ele-

mentów wskazanych w pkt od a) do c) powyżej,
e) podkład podłogowy, o ile został zakupiony z którymś z przedmiotów 

wymienionych w pkt b) do c) powyżej,
f) drzwi wraz z klamkami i ościeżnicami.
99 Przedmiot ubezpieczenia zostaje objęty ubezpieczeniem na wypadek 
uszkodzenia lub zniszczenia wskutek następujących nagłych i nieprzewi-
dzianych zdarzeń losowych: powódź, pożar, wybuch, implozja, uderzenie 
pioruna, akcja ratownicza, upadek statku silny wiatr, grad, lawina, trzę-
sienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, upadek drzew i budowli, 
śnieg, lód, pękanie na skutek mrozu, deszcz, zalanie, koszty poszukiwa-
nia przyczyny szkody.
99 Zakres ochrony obejmuje również odpowiedzialność cywilną w związku 
z posiadaniem i użytkowaniem przedmiotu ubezpieczenia
99 Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpie-
czonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie 
ubezpieczenia, a śmierć nastąpiła do 24 miesięcy od daty tego nieszczę-
śliwego wypadku.
99 Suma ubezpieczenia przy ubezpieczeniu od zdarzeń losowych odpo-
wiada wartości przedmiotu ubezpieczenia ustalonej na podstawie doku-
mentu sprzedaży przedmiotu ubezpieczenia i jest wskazana w Deklaracji 
przystąpienia przy czym nie może być niższa niż 500 PLN
99 Suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynosi 20.000 zł 
99 Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci w wyniku następstw nieszczęśli-
wych wypadków wynosi 10.000 zł
99 Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo pomniejszeniu o kwotę wypła-
conego odszkodowania lub świadczenia aż do jej całkowitego wyczerpa-
nia (wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia).

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
98 Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w mieniu powstałe bezpośrednio 
na skutek 

 – zabrudzenia (w tym sadzą), zadymienia, osmolenia, przypalenia, wy-
palenia niezwiązanych z pożarem, uderzeniem pioruna, przepięciem 
lub wybuchem;

 – pomalowania, porysowania;
 – naturalnego zużycia i starzenia się przedmiotu ubezpieczenia (w tym 

powstałe na skutek stopniowego pogarszania się jego właściwości, 
zmiany kształtu, przebarwienia, porysowania, poplamienia, wyszczer-
bienia lub zakurzenia); 

 – przeprowadzania bieżącej konserwacji lub napraw wykonywanych 
w celu utrzymania przedmiotu ubezpieczenia w należytym stanie;

 – braku bieżącej konserwacji przedmiotu ubezpieczenia; 
 – pękania, rozszczelniania, osiadania, kurczenia się lub rozciągania 

przedmiotu ubezpieczenia;
 – długotrwałego oddziaływaniem czynnika naturalnego, wody, wilgoci, 

temperatury, czynnika chemicznego, mechanicznego, elektrycznego 
lub elektromagnetycznego;

 – działania mikroorganizmów, roślin, pleśni, grzybów, fermentacji, we-
wnętrznego rozkładu oraz procesów zachodzących na zewnątrz lub 
wewnątrz przedmiotu ubezpieczenia;

 – wykonywania czynności związanych z myciem lub czyszczeniem 
przedmiotu ubezpieczenia;

 – montażu, demontażu oraz transportu przedmiotu ubezpieczenia.
98 Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody, których wartość 
nie przekracza kwoty 400 pln (franszyza integralna).

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
9! Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie 

przez Ubezpieczonego i osoby pozostające z nim we wspólnym gospo-
darstwie domowym.
9! Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe bezpośrednio na skutek 

działań wojennych, rozruchów, strajków, terroryzmu, zarekwirowania, 
zajęcia, przetrzymywania, zniszczenia lub uszkodzenia mienia z nakazu 
właściwych organów administracyjnych lub sądowych danego państwa.
9! Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe bezpośrednio na skutek 

działania energii jądrowej, promieniowania jonizującego, zanieczyszcze-
nia lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych 
oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego.
9! Ubezpieczeniem nie są objęte szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego 

wskutek pozostawania pod wpływem alkoholu lub narkotyków, środków odu-
rzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych o ile mię-
dzy szkodą a zachowaniem lub działaniem Ubezpieczonego zachodzi zwią-
zek przyczynowy a wypadek, który spowodował szkodę był bezpośrednim 
następstwem pozostawania przez Ubezpieczonego w powyższym stanie.
9! Ubezpieczeniem nie jest objęty przedmiot ubezpieczenia znajdujący 

poza domem, mieszkaniem na balkonach, tarasach, loggiach lub ogro-
dach zimowych, w pomieszczeniach przynależnych, w piwnicach, gar-
żach, budynkach gospodarczych, domkach letniskowych.
9! Ubezpieczeniem nie jest objęty przedmiot w domach, mieszkaniach 

w których prowadzona jest działalność gospodarcza.



Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia (certyfikat) jako początek ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż następnego 
dnia po podpisaniu przez Ubezpieczonego Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do każdego Ubezpieczonego kończy się: 

 – z ostatnim dniem 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia,
 – z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania lub świadczenia,
 – z dniem wystąpienia Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia,
 – z dniem zbycia przedmiotu ubezpieczenia przez Ubezpieczonego,
 – z dniem całkowitego zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczony może wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie jej trwania składając Generali pisemne oświadczenie woli w tej sprawie. Wystąpienie będzie 
skuteczne z dniem otrzymania przez Ubezpieczającego lub Generali informacji o wystąpieniu. 
Uprawnienie do rozwiązania umowy ubezpieczenia przysługuje Ubezpieczającemu, zgodnie z treścią umowy ubezpieczenia.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
99 Przedmiot ubezpieczenia objęty jest ochroną ubezpieczeniową w miejscu ubezpieczenia, tj. wewnątrz domu, mieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod 
adresem wskazanym w Deklaracji przystąpienia. Ubezpieczenie nie działa w domach, mieszkaniach w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
 – Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, powiadomić 

Ubezpieczyciela o wypadku. 
 – Ubezpieczony ma obowiązek niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powstania wypadku lub uzyskania o nim wiadomości, powiadomić 

miejscową jednostkę policji i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia, jeżeli szkoda powstała w wyniku przestępstwa lub czynu niedozwolonego tj.: kradzieży 
z włamaniem lub wandalizmu.

 – Ubezpieczony ma obowiązek dostarczenia Ubezpieczycielowi dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania lub świadczenia:
wykazu utraconego, uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia wraz z udokumentowaniem faktu jego zakupu u Ubezpieczającego,
dokumentów wymienionych w piśmie skierowanym do Ubezpieczonego, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i rozmiaru szkody. 

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest przez Ubezpieczającego jednorazowo za cały okres ubezpieczenia (12 miesięcy) w terminie do 15 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 
miesiącu kalendarzowym , w którym Ubezpieczony przystąpił do ubezpieczenia.


