
 

 
   

Szczególne Warunki Ubezpieczenia „Ubezpieczenie od niekorzystnych warunków pogodowych” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia „Ubezpieczenie od niekorzystnych warunków pogodowych” (dalej SWU), po 

opłaceniu dodatkowej składki, rozszerzają zakres ochrony udzielanej w umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie Ogólnych 

Warunków Ubezpieczenia „Generali, z myślą o podróży” obowiązujących od 23 czerwca 2022 r. (dalej OWU), o „Ubezpieczenie od 

niekorzystnych warunków pogodowych”. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Klauzuli zastosowanie mają postanowienia OWU. 

 

§ 2 

Definicje 

1. Climatica – jednostka organizacyjna, działająca na rzecz i w imieniu Generali, weryfikująca czy doszło do wystąpienia 

Niekorzystnych warunków pogodowych. Zdarzenie jest weryfikowane na podstawie danych AccuWeather dostępnych na stronie 

https://www. Accuweather.com / oraz w aplikacji mobilnej AccuWeather. 

2. Niekorzystne warunki pogodowe: 

1) wystąpienie w ciągu jednego dnia okresu ubezpieczenia łącznie minimum 2,5 mm opadów deszczu między godziną 8 a 20 dla 

lokalizacji: Cypr, Egipt, Katar, Malta, Maroko, Oman, Wyspy Kanaryjskie lub Zjednoczone Emiraty Arabskie, 

2) wystąpienie przez przynajmniej połowę dni okresu ubezpieczenia (zaokrąglając w dół) 5 lub więcej mm opadów deszczu 

dziennie między godziną 8 a 20 dla lokalizacji: Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Grecja, Hiszpania, Madera, Majorka, 

Portugalia, Turcja, Włochy, Wyspy Zielonego Przylądka lub Zanzibar, (dni w których występują opady deszczu nie muszą 

występować jeden po drugim, mogą być to dowolne dni w okresie ubezpieczenia), 

3. Ubezpieczający – osoba fizyczna zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki. 

 

§ 3 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

1. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest wystąpienie Niekorzystnych warunków pogodowych w okresie ubezpieczenia, w 

miejscowości podanej przez Ubezpieczającego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 

2. Ubezpieczenie dostępne jest dla umów ubezpieczenia podróży zagranicznych z okresem ubezpieczenia nieprzekraczającym 30 dni. 

 

§ 4 

Początek i koniec odpowiedzialności 

1. Okres ubezpieczenia od warunków pogodowych jest tożsamy z okresem ubezpieczenia podróży zagranicznej, z zastrzeżeniem, że 

ochrona ubezpieczeniowa od warunków pogodowych świadczona jest w okresie od 23 czerwca do 31 października.  

2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się najwcześniej od 3 dnia począwszy od dnia następnego od zawarcia umowy 

ubezpieczenia (karencja). 

 

§ 5 

Suma ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia wynosi: 

1) 400 PLN wypłacane za każdy dzień wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych w okresie ochrony ubezpieczeniowej, 

w przypadku wyjazdu do kraju: Cypr, Egipt, Katar, Malta, Maroko, Oman, Wyspy Kanaryjskie lub Zjednoczone Emiraty 

Arabskie, 

2) 3 000 PLN wypłacane jednorazowo, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych w okresie ochrony 

ubezpieczeniowej, w przypadku wyjazdu do kraju: Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Grecja, Hiszpania, Madera, 

Majorka, Portugalia, Turcja, Włochy, Wyspy Zielonego Przylądka lub Zanzibar, 

 

§ 6 

Składka ubezpieczeniowa 

1. Składkę oblicza się na podstawie taryfy składek obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, za okres, w którym Generali 

udziela ochrony ubezpieczeniowej. 

2. Wysokość składki zależy od: 

1) terminu wyjazdu, 

2) długości okresu ubezpieczenia, 

3) lokalizacji (Państwo oraz miasto). 

§ 7 

Wypłata odszkodowania 

1. Ustalenie odszkodowania następuje na podstawie zarejestrowania przez Climatica wystąpienia Niekorzystnych warunków 

pogodowych, w okresie ochrony ubezpieczeniowej, w miejscowości wskazanej przez Ubezpieczającego. 

2. W przypadku wystąpienia zdarzenia, Generali kontaktuje się z Ubezpieczającym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się 

na odległość (w szczególności telefon, Internet)  informując o przyznaniu odszkodowania. 

3. W przypadku wystąpienia zdarzenia Generali wypłaci odszkodowanie Ubezpieczającemu w wysokości sumy ubezpieczenia: 

1) za każdy dzień wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych w przypadku wyjazdu do kraju: Cypr, Egipt, Katar, Malta, 

Maroko, Oman, Wyspy Kanaryjskie lub Zjednoczone Emiraty Arabskie, 



 

 
   

2) jednorazowo w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych w przypadku wyjazdu do kraju: Albania, 

Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Grecja, Hiszpania, Madera, Majorka, Portugalia, Turcja, Włochy, Wyspy Zielonego Przylądka 

lub Zanzibar. 

4. Płatność jest realizowana na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego będącego również Ubezpieczającym. 

5. Generali wypłaci przyznane odszkodowanie w ciągu 5 dni od dnia wydania decyzji. 

 

§ 8 

Okres obowiązywania Szczególnych Warunków Ubezpieczenia 

Niniejsze SWU, zostały przyjęte Uchwałą Zarządu Generali i obowiązuje do umów ubezpieczenia zawartych na podstawie OWU 

„Generali z myślą o podróży” z dnia 23 czerwca 2022 r. 


