
1-162-12.2006

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Przez umow´ ubezpieczenia, zawartà na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia domu 
jednorodzinnego, zwanych dalej OWU, Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó∏ka Akcyjna, zwane dalej
Generali, udziela ochrony ubezpieczeniowej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organiza-
cyjnym nie posiadajàcym osobowoÊci prawnej, zwanym dalej Ubezpieczajàcym.

2. Umowa ubezpieczenia mo˝e byç równie˝ zawarta przez Ubezpieczajàcego we w∏asnym imieniu, lecz na rachunek
innej osoby (Ubezpieczonego). W takim przypadku postanowienia OWU dotyczàce Ubezpieczajàcego stosuje si´
odpowiednio do Ubezpieczonego.

3. Generali potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia poprzez wystawienie polisy. Polisa wraz z OWU stanowi 
integralnà cz´Êç umowy ubezpieczenia.

4. Szczegó∏owe informacje o procesie zawarcia umowy ubezpieczenia okreÊlone sà w Regulaminie zawierania umów
ubezpieczenia za poÊrednictwem Internetu z dnia 28 paêdziernika 2005 r., dost´pnym na stronie internetowej
Generali. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszych OWU obowiàzujà postanowienia przedmiotowego
Regulaminu.

§ 2
Definicje

W umowie ubezpieczenia oraz w OWU wymienione poni˝ej terminy definiuje si´ nast´pujàco:
1) Ubezpieczający – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoÊci prawnej, która

zawar∏a umow´ ubezpieczenia z Generali i jest odpowiedzialna za op∏acenie sk∏adki;
2) osoby bliskie – ma∏˝onek, konkubina, konkubent, rodzeƒstwo, wst´pni, zst´pni, teÊciowie, zi´ciowie, synowe,

ojczym, macocha, pasierbowie i przysposobieni, o ile osoby te pozostajà we wspólnym gospodarstwie domowym
z Ubezpieczajàcym;

3) osoba trzecia – osoba pozostajàca poza stosunkiem ubezpieczenia;
4) budynki – obiekty budowlane trwale zwiàzane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocà przegród

budowlanych, posiadajàce fundamenty i dach (takie jak dom jednorodzinny i budynki gospodarcze) wraz z: drzwia-
mi zewn´trznymi i oknami, ∏àcznie z zamkni´ciami i urzàdzeniami zabezpieczajàcymi, instalacjami elektrycznymi,
grzewczymi, wodno–kanalizacyjnymi i technologicznymi, które znajdujà si´ w Êcianach budynku;

5) dom jednorodzinny - wolnostojàcy budynek mieszkalny, samodzielna cz´Êç budynku bliêniaczego lub szere-
gowego, wraz z wbudowanym gara˝em i pomieszczeniami gospodarczymi znajdujàcymi si´ w budynku; je˝eli nie
umówiono si´ inaczej, w niniejszych OWU przez dom jednorodzinny rozumie si´ budynek, w którym znajdujà si´ nie
wi´cej ni˝ cztery samodzielne mieszkania;

6) pomieszczenia gospodarcze – zamkni´te i nie przeznaczone do zamieszkania pomieszczenia, znajdujàce si´
w ubezpieczonym domu jednorodzinnym, np.: piwnica, pralnia, gara˝, suszarnia, strych lub pomieszczenia
w budynkach gospodarczych znajdujàcych si´ na terenie tej samej posesji co dom jednorodzinny; pomieszczenia te
muszà u˝ytkowane wy∏àcznie przez Ubezpieczajàcego i jego osoby bliskie;

7) budynki gospodarcze – nie przeznaczone do zamieszkania wolnostojàce budynki (takie jak komórki lub wolnosto-
jàce gara˝e), znajdujàce si´ na terenie tej samej posesji co dom jednorodzinny;

8) budowle – w szczególnoÊci ogrodzenia, baseny, studnie, wiaty, altany oraz inne obiekty ma∏ej architektury, 
znajdujàce si´ na terenie posesji, na której znajduje si´ dom jednorodzinny;

9) budynki i budowle w trakcie budowy – budynki (dom jednorodzinny, budynki gospodarcze) lub budowle, w których
prowadzona jest budowa, przebudowa lub rozbudowa;

10) miejsce ubezpieczenia – wskazana w polisie posesja, na której znajduje si´ dom jednorodzinny 
wraz z przynale˝nymi do niego pomieszczeniami i budynkami gospodarczymi;

11) szkoda – bezpoÊrednia utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia;
12) pożar – dzia∏anie ognia, który przedosta∏ si´ poza palenisko lub powsta∏ bez paleniska i rozprzestrzeni∏ si´ o w∏asnej

sile;
13) uderzenie pioruna – bezpoÊrednie oddzia∏ywanie si∏y i temperatury pochodzàcych z wy∏adowania atmosferycznego

(pioruna) na ubezpieczone mienie lub bezpoÊredni, natychmiastowy skutek takiego wy∏adowania, z wy∏àczeniem
jego poÊrednich skutków, w tym szkód spowodowanych zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej lub przepi´ciem
pràdu;

14) wybuch – gwa∏towna zmiana stanu równowagi uk∏adu z jednoczesnym wyzwoleniem si´ gazów, py∏ów lub par;
wybuch zbiornika lub naczyƒ ciÊnieniowych ma miejsce w razie rozerwania jego Êcianek w stopniu powodujàcym
gwa∏towne wyrównanie ró˝nicy ciÊnieƒ pomi´dzy wn´trzem zbiornika a jego otoczeniem;

15) implozja – uszkodzenie lampy pró˝niowej, zbiornika lub aparatu pró˝niowego dzia∏aniem ciÊnienia zewn´trznego;
16) upadek statku powietrznego – katastrofa albo przymusowe làdowanie statku powietrznego lub innego obiektu 

latajàcego, a tak˝e upadek jego cz´Êci lub przewo˝onego ∏adunku;
17) uderzenie pojazdu mechanicznego – uderzenie w przedmiot ubezpieczenia pojazdu mechanicznego nie b´dàcego

w∏asnoÊcià Ubezpieczajàcego i kierowanego przez innà osob´ ni˝ Ubezpieczajàcy lub osoba bliska;
18) huragan – wiatr o pr´dkoÊci nie mniejszej ni˝ 24,5 m/s, co powinno zostaç potwierdzone orzeczeniem Instytutu

Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku mo˝liwoÊci uzyskania potwierdzenia przyjmuje si´ stan 
faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sàsiedztwie Êwiadczàcy wyraênie o dzia∏aniu huraganu;

19) powódź – zalanie terenów w nast´pstwie podniesienia si´ wody w korytach wód p∏ynàcych lub zbiornikach wód 
stojàcych, sztucznych lub naturalnych, na skutek:
a) nadmiernych opadów atmosferycznych,
b) sp∏ywu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i pofa∏dowanych,
c) topnienia kry lodowej lub tworzenia si´ zatorów lodowych,
d) sztormu i podniesienia si´ poziomu morskich wód przybrze˝nych;

20) zalanie – szkoda powsta∏a wskutek:
a) wydostania si´ pary, wody lub innej cieczy w wyniku uszkodzenia instalacji wodociàgowej, grzewczej, 

kanalizacyjnej lub technologicznej, oraz urzàdzeƒ bezpoÊrednio z nimi wspó∏pracujàcych, takich jak pralki,
zmywarki, bojlery, itp.,

b) cofni´cia si´ wody lub Êcieków z urzàdzeƒ publicznej sieci kanalizacyjnej, o ile zabezpieczenie po∏àczenia
z nimi nie nale˝a∏o do Ubezpieczajàcego,

c) bezpoÊredniego zalania wodà pochodzàcà z opadów atmosferycznych,
d) zalania wodà lub innà cieczà przez osoby trzecie;

21) grad – opad atmosferyczny sk∏adajàcy si´ z bry∏ek lodu;
22) ciężar śniegu lub lodu – niszczàce oddzia∏ywanie nagromadzonego Êniegu lub lodu na elementy konstrukcji

dachów lub elementy noÊne budynków lub budowli;
23) zapadanie się ziemi – nag∏e obni˝enie terenu z powodu zawalenia si´ naturalnych, pustych, podziemnych

przestrzeni;
24) osuwanie się ziemi – ruch ziemi na stokach nie spowodowany dzia∏alnoÊcià cz∏owieka;
25) lawina – gwa∏towne zsuwanie si´ lub staczanie ze zboczy górskich mas Êniegu, lodu, kamieni, ska∏ lub b∏ota;
26) dom jednorodzinny zamieszka∏y na sta∏e – dom, w którym Ubezpieczajàcy prowadzi gospodarstwo domowe lub

w którym zamieszkuje cyklicznie, tj. nie rzadziej ni˝ 4 dni w tygodniu, oraz nie opuszcza mieszkania na nieprzerwany
okres d∏u˝szy ni˝ 60 dni;

27) wojna – wojna domowa, konflikt zbrojny z innym paƒstwem, bunt, przewrót, dzia∏anie si∏ zbrojnych, wprowadzenie
stanu wojennego lub wyjàtkowego oraz inne zdarzenia o podobnym charakterze;

28) zamieszki – gwa∏towne demonstracje lub wrogie akcje skierowane przeciwko w∏adzy, których celem jest zmiana 
istniejàcego porzàdku prawnego;

29) strajk – przerwa w pracy podj´ta przez pracowników w zamiarze wymuszenia spe∏nienia ˝àdaƒ o charakterze 
politycznym, ekonomicznym lub socjalnym;

30) terroryzm/sabotaż – nielegalne akcje indywidualne lub grupowe organizowane z pobudek politycznych, religijnych
lub ideologicznych, skierowane przeciwko osobom lub obiektom:
a) w celu zastraszenia ludnoÊci i dezorganizacji ˝ycia publicznego (terroryzm);
b) w celu dezorganizacji funkcjonowania transportu publicznego, zak∏adów produkcyjnych lub us∏ugowych 

(sabota˝);
31) nowa wartość odtworzeniowa – wartoÊç odtworzenia lub zastàpienia mienia zniszczonego lub utraconego,

odpowiadajàca aktualnym kosztom odbudowy w celu przywrócenia go do stanu „jak nowy”, ale nie ulepszonego,
w tym samym miejscu, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, technologii i rodzaju 
zastosowanych materia∏ów budowlanych;

32) wartość rzeczywista – nowa wartoÊç odtworzeniowa pomniejszona o stopieƒ zu˝ycia technicznego;
33) ogólna wartość robót budowlanych - kosztorysowa wartoÊç robót, odpowiednio do stanu zaawansowania

budowy, powi´kszona o wartoÊç robót planowanych do ostatniego dnia okresu ubezpieczenia wraz z materia∏ami
budowlanymi;

34) polisa – dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia.

§ 3
Ubezpieczone mienie

1. Ubezpieczeniem sà obj´te znajdujàce si´ w miejscu ubezpieczenia oraz nale˝àce do Ubezpieczajàcego:
1) zamieszka∏y na sta∏e dom jednorodzinny oraz budynki gospodarcze i budowle,
2) budynki i budowle w trakcie budowy.

2. Budynki gospodarcze i budowle mogà byç ubezpieczone tylko ∏àcznie z domem jednorodzinnym.
3. Ubezpieczeniem sà obj´te budynki i budowle znajdujàce si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4
Zakres ubezpieczenia

1. Ochronà ubezpieczeniowà sà obj´te szkody w ubezpieczonym mieniu powsta∏e w miejscu ubezpieczenia i w czasie
trwania okresu ubezpieczenia, je˝eli ich bezpoÊrednià przyczynà by∏y nast´pujàce zdarzenia losowe: po˝ar, uderze-
nie pioruna, wybuch, implozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu mechanicznego, huragan, powódê,
zalanie, grad, ci´˝ar Êniegu lub lodu, zapadanie si´ ziemi, osuwanie si´ ziemi, lawina.

2. Generali ponosi równie˝ odpowiedzialnoÊç za szkody powsta∏e w nast´pstwie akcji ratowniczej prowadzonej
w zwiàzku ze zdarzeniami losowymi, obj´tymi zakresem ubezpieczenia, z wy∏àczeniem szkód polegajàcych 
na zagini´ciu ubezpieczanego mienia podczas takiej akcji.

§ 5
Wyłączenia odpowiedzialności

1. Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e:
1) w budynkach wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa rolnego, dla których istnieje ustawowy obowiàzek 

ubezpieczenia;
2) w budynkach, w których przewa˝a funkcja handlowa, us∏ugowa lub produkcyjna;
3) w budynkach opuszczonych lub przeznaczonych do rozbiórki;

4) w budynkach i budowlach wybudowanych bez wymaganych zezwoleƒ lub nie spe∏niajàcych wymogów prawa
budowlanego;

5) w szklarniach, namiotach, tunelach foliowych, domach letniskowych;
6) w budynkach i budowlach okreÊlonych w § 3 ust. 1 pkt 1) w stadium przebudowy lub rozbudowy, o ile nie

zosta∏y one ubezpieczone jako budynki i budowle w trakcie budowy;
7) w domach jednorodzinnych nie zamieszka∏ych na sta∏e - z wyjàtkiem domów jednorodzinnych ubezpieczo-

nych jako budynki w trakcie budowy;
8) w przedmiotach o wartoÊci artystycznej lub historycznej, które stanowià elementy budynku (elementy ozdob-

ne tj.: ornamenty, freski, itp.) oraz polegajàce na obni˝eniu wartoÊci artystycznej, historycznej lub zabytkowej
budynku;

2. Ponadto Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e wskutek:
1) umyÊlnego dzia∏ania Ubezpieczajàcego lub osób, z którymi Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospo-

darstwie domowym,
2) ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego, chyba ˝e zap∏ata odszkodowania odpowiada w danych okolicznoÊ-

ciach wzgl´dom s∏usznoÊci,
3) dzia∏aƒ Ubezpieczajàcego lub osoby z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym b´dàcych

pod wp∏ywem alkoholu narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych. 
4) niewykonania obowiàzków okreÊlonych w § 12 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 
5) konfiskaty, zaw∏aszczenia, nacjonalizacji, zaj´cia, zarekwirowania lub zniszczenia mienia na mocy aktu

prawnego, niezale˝nie od jego formy, wydanego przez w∏adze paƒstwowe, publiczne, lokalne, celne albo inne
uprawnione w∏adze;

6) wojny, zamieszek, strajków, sabota˝u lub aktu terroryzmu;
7) dzia∏ania energii jàdrowej, promieni jonizujàcych, laserowych lub maserowych, pola magnetycznego albo elek-

tromagnetycznego, a tak˝e ska˝enia lub zanieczyszczenia odpadami przemys∏owymi (materia∏ami lub sub-
stancjami);

8) zapadania si´ ziemi, gdy sà to szkody powsta∏e w zwiàzku z ruchem zak∏adu górniczego, robotami ziemnymi
oraz obni˝eniem si´ zwierciad∏a wód gruntowych;

9) uderzenia pojazdu u˝ywanego w celu prowadzenia budowy;
10) dzia∏ania pràdu elektrycznego w maszynach, aparatach i innych urzàdzeniach, chyba ˝e dzia∏anie pràdu

spowodowa∏o jednoczeÊnie po˝ar; wówczas jednak odpowiedzialnoÊç Generali jest ograniczona wy∏àcznie
do skutków takiego po˝aru;

11) eksplozji spowodowanej przez Ubezpieczajàcego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych lub innych, jak
równie˝ w silniku, gdy wybuch zwiàzany jest z jego naturalnà funkcjà;

12) naporu Êniegu i lodu na konstrukcj´ dachu wykonanego niezgodnie z normami budowlanymi lub o obni˝onej
wytrzyma∏oÊci spowodowanej brakiem konserwacji;

13) zalania wodà pochodzàcà z opadów atmosferycznych, je˝eli do powstania szkody przyczyni∏ si´ z∏y stan 
techniczny lub nienale˝yte zabezpieczenie dachu, otworów dachowych, rynien dachowych lub spustowych
oraz stolarki okiennej i innych elementów budynku lub budowli, je˝eli Ubezpieczajàcy jest odpowiedzialny
za konserwacj´ i zabezpieczenie powy˝szych elementów;

14) zalania wodà pochodzàcà z opadów atmosferycznych, je˝eli budynek lub budowla w budowie nie spe∏nia∏a
wymogów okreÊlonych jako stan surowy zamkni´ty z zadaszeniem oraz zamkni´tymi otworami okiennymi
i drzwiowymi;

15) zalania spowodowanego podniesieniem si´ poziomu wód gruntowych;
16) powolnego i systematycznego zawilgocenia pomieszczeƒ z powodu nieszczelnoÊci urzàdzeƒ wodnokanaliza-

cyjnych, pocenia si´ rur, przesiàkania wód gruntowych i opadowych oraz zagrzybiania lub przemarzania; 
17) zalania zwiàzanego z roztapianiem si´ zalegajàcego Êniegu lub lodu;
18) rozlania wody podczas wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z myciem, czyszczeniem itp. a tak˝e pozostawie-

nia otwartych kranów;
19) wydostania si´ wody z lodówki, zamra˝arki oraz innych urzàdzeƒ ch∏odniczych;
20) powolnego i systematycznego dzia∏ania temperatury;
21) braku nale˝ytej starannoÊci w prowadzeniu konserwacji ubezpieczonego budynku lub budowli.

3. Generali nie ponosi równie˝ odpowiedzialnoÊci za szkody, których wartoÊç w momencie ustalenia wysokoÊci
odszkodowania nie przekracza:
1) dla zamieszka∏ego na sta∏e domu jednorodzinnego oraz budynków gospodarczych i budowli – 200 z∏otych,
2) dla budynków i budowli w trakcie budowy – 500 z∏otych.

§ 6
Suma ubezpieczenia

1. OkreÊlone w polisie sumy ubezpieczenia stanowià górnà granic´ odpowiedzialnoÊci Generali.
2. Sumy ubezpieczenia ustalane sà na podstawie zadeklarowanej przez Ubezpieczajàcego wartoÊci mienia

zg∏oszonego do ubezpieczenia.
3. Sumy ubezpieczenia okreÊla si´ oddzielnie dla poszczególnych rodzajów budynków i budowli.
4. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaç:

1) w przypadku zamieszka∏ego na sta∏e domu jednorodzinnego oraz budynków gospodarczych i budowli - nowej
wartoÊci odtworzeniowej lub rzeczywistej ubezpieczonych budynków lub budowli, z zastrze˝eniem ˝e je˝eli
stopieƒ technicznego zu˝ycia budynku lub budowli przekracza 50% to suma ubezpieczenia mo˝e
odpowiadaç tylko wartoÊci rzeczywistej;

2) w ubezpieczeniu budynków i budowli w trakcie budowy – ogólnej wartoÊci robót budowlanych na koniec okre-
su ubezpieczenia.

5. OdpowiedzialnoÊç Generali jest ograniczona do 50% sum ubezpieczenia, o których mowa w ust. 3 i 4, w odniesie-
niu do szkód powsta∏ych wskutek powodzi.

6. Limit okreÊlony w ust. 5 odnosi si´ do ka˝dej szkody powsta∏ej w okresie ubezpieczenia, z zastrze˝eniem
postanowieƒ ust. 7.

7. Sumy ubezpieczenia ulegajà zmniejszeniu o kwoty wyp∏aconych odszkodowaƒ, a˝ do ich wyczerpania.
8. W przypadku:

1) zmniejszenia lub wyczerpania sumy ubezpieczenia na skutek wyp∏aty lub wyp∏at odszkodowaƒ,
2) zwi´kszenia wartoÊci ubezpieczonego budynku lub budowli, Ubezpieczajàcy mo˝e dokonaç do ubez-

pieczenia. W celu dokonania doubezpieczenia Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany do z∏o˝enia na formularzu
Generali wniosku o dokonanie zmian w umowie ubezpieczenia.

9. Po doubezpieczeniu górnà granic´ odpowiedzialnoÊci stanowi suma ubezpieczenia okreÊlona w dodatku do polisy.

§ 7
Zawarcie umowy ubezpieczenia

1. Zawarcie umowy ubezpieczenia nast´puje na podstawie wniosku Ubezpieczajàcego z∏o˝onego na formularzu
Generali, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej.

2. Generali mo˝e zwróciç si´ do Ubezpieczajàcego o udzielenie dodatkowych informacji koniecznych do oceny ryzyka.
3. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest udzieliç odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub

przed zawarciem umowy ubezpieczenia skierowane do niego na piÊmie. Je˝eli Ubezpieczajàcy zawiera umow´ przez
przedstawiciela, powy˝szy obowiàzek cià˝y tak˝e na przedstawicielu i obejmuje tak˝e okolicznoÊci jemu znane.
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonego, obowiàzek ten spoczywa zarówno na ubez-
pieczajàcym jak i ubezpieczonym, chyba ˝e ubezpieczony nie wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rzecz. Je˝eli
Generali zawar∏o umow´ ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pomini´te okolicznoÊci
uwa˝a si´ za nieistotne.

4. Ubezpieczajàcy ma obowiàzek zg∏aszaç zmiany okolicznoÊci wymienionych w ust. 3 i  zawiadamiaç o tych zmianach
Generali niezw∏ocznie po otrzymaniu o nich wiadomoÊci.

5. Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki okolicznoÊci, które z naruszeniem postanowieƒ ust. 4, nie zosta∏y
podane do jego wiadomoÊci. Je˝eli do naruszenia ust 4 dosz∏o z winy umyÊlnej, w razie wàtpliwoÊci przyjmuje si´,
˝e wypadek przewidziany umowà i jego nast´pstwa sà skutkiem okolicznoÊci, o których mowa w zdaniu poprzedza-
jàcym.

6. Je˝eli wniosek zosta∏ sporzàdzony wadliwie albo je˝eli dane podane przez Ubezpieczajàcego oka˝à si´ niewystar-
czajàce do dokonania przez Generali oceny ryzyka, Generali w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku poinfor-
muje Ubezpieczajàcego o niemo˝noÊci zawarcia umowy ubezpieczenia lub koniecznoÊci z∏o˝enia przez
Ubezpieczajàcego nowego wniosku.

7. Umow´ ubezpieczenia uwa˝a si´ za zawartà z chwilà dor´czenia Ubezpieczajàcemu polisy, chyba ˝e w polisie
okreÊlono inny dzieƒ jako dat´ zawarcia umowy ubezpieczenia. Je˝eli umowa ubezpieczenia zosta∏a zawarta na
rzecz osoby trzeciej polis´ dor´cza si´ Ubezpieczajàcemu.

8. Je˝eli postanowienia umowy ubezpieczenia odbiegajà na niekorzyÊç Ubezpieczajàcego od treÊci oferty, Generali
informuje Ubezpieczajàcego o treÊci odst´pstw i Ubezpieczajàcemu przys∏uguje prawo wniesienia sprzeciwu w ter-
minie 7 dni od otrzymania informacji. W przypadku braku sprzeciwu umow´ uwa˝a si´ za zawartà zgodnie z treÊcià
OWU.

9. Na podstawie niniejszych OWU Ubezpieczajàcy mo˝e zawrzeç tylko jednà umow´ dla danego miejsca ubezpiecze-
nia, w tym samym okresie ubezpieczenia. JeÊli jednak miejsce ubezpieczenia b´dzie obj´te umowà ubezpieczenia
na podstawie kilku umów ubezpieczenia, zawartych na podstawie niniejszych OWU, to wa˝na jest tylko ta umowa,
której warunki sà najkorzystniejsze dla Ubezpieczajàcego, chyba ˝e Ubezpieczajàcy wska˝e jako obowiàzujàcà innà
umow´.

§ 8
Zmiany umowy ubezpieczenia

Wszelkie zmiany w umowie ubezpieczenia wymagajà zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci. Generali
potwierdzi uzgodnionà zmian´ w umowie ubezpieczenia wystawiajàc dodatek do polisy.

§ 9
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

1. Je˝eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia
od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni a w przypadku gdy jest przedsi´biorcà w terminie 7 dni, od dnia zawar-
cia umowy.

2. Je˝eli odpowiedzialnoÊç Generali rozpoczyna si´ jeszcze przed zap∏aceniem sk∏adki lub jej pierwszej raty, a sk∏adka
lub jej pierwsza rata nie zosta∏a zap∏acona w terminie, Generali mo˝e wypowiedzieç umow´ ubezpieczenia ze
skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku  Generali mo˝e ˝àdaç zap∏aty sk∏adki za okres udzielanej ochrony.

3. W przypadku nieop∏acenia kolejnej raty sk∏adki w terminie, Generali wezwie Ubezpieczajàcego do jej zap∏aty w ter-
minie 7 dni od dnia otrzymania wezwania oraz wska˝e skutki braku zap∏aty. OdpowiedzialnoÊç Generali ustaje
w przypadku bezskutecznego up∏ywu terminu oznaczonego w wezwaniu.   

4. Je˝eli umowa zawarta jest na czas okreÊlony, z zastrze˝eniem ust. 2 powy˝ej, Generali mo˝e jà wypowiedzieç,
z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia, jedynie w przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym,
a tak˝e z wa˝nych powodów, tj.:

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMU JEDNORODZINNEGO
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dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego pod numerem 10623. Kapita∏ zak∏adowy 190.210.000 PLN, w pe∏ni op∏acony.
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1) je˝eli po zawarciu umowy ubezpieczenia Generali otrzyma∏o informacj´ o naruszeniu przez Ubezpieczajàcego
lub osob´, dzia∏ajàcà w imieniu Ubezpieczajàcego i na jego rzecz obowiàzków, o których mowa w § 7 ust. 4
oraz w § 12 ust. 1 pkt 1), 2) i 4),

2) je˝eli ujawniona zostanie okolicznoÊç, która zwi´ksza prawdopodobieƒstwo zajÊcia szkody w takim stopniu,
˝e Generali nie zawar∏oby umowy ubezpieczenia, gdyby o tej okolicznoÊci wiedzia∏o,

3) je˝eli Ubezpieczajàcy zatai∏ lub przekaza∏ nieprawdziwà informacj´ o dotychczasowej szkodowoÊci albo zatai∏
lub poda∏ nieprawdziwe informacje dotyczàce przedmiotu ubezpieczenia, o które by∏ pytany przed zawarciem
umowy ubezpieczenia.

§ 10
Okres ubezpieczenia i czas trwania odpowiedzialności

1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na okres ubezpieczenia oznaczony w polisie, jednak˝e nie d∏u˝szy ni˝ do dnia
wyp∏aty odszkodowania w kwocie równej sumie ubezpieczenia ustalonej dla danego przedmiotu/zakresu ubez-
pieczenia (w rozumieniu niniejszych OWU).

2. W przypadku przejÊcia w∏asnoÊci przedmiotu ubezpieczenia na innà osob´, wszelkie prawa i obowiàzki wynikajàce
z umowy ubezpieczenia mogà zostaç przeniesione na nowego w∏aÊciciela za zgodà Generali. Je˝eli prawa i obow-
iàzki wynikajàce z umowy ubezpieczenia nie zosta∏y przeniesione na nabywc´ umowa ubezpieczenia wygasa
z chwilà przejÊcia w∏asnoÊci nieruchomoÊci na nabywc´.

3. Pomimo przejÊcia, o którym mowa powy˝ej zbywca odpowiada solidarnie z nabywcà za zap∏at´ sk∏adki przypada-
jàcej za czas do chwili przejÊcia w∏asnoÊci nieruchomoÊci na nabywc´.

4. Okres oznaczony w polisie musi byç okreÊlony w pe∏nych miesiàcach, jednak nie krótszy ni˝ 6 miesi´cy.
5. OdpowiedzialnoÊç Generali rozpoczyna si´ w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia pod warunkiem, ˝e sk∏adka

ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata zostanie op∏acona w terminie okreÊlonym w polisie, nie wczeÊniej jednak ni˝
od dnia nast´pnego po zap∏aceniu sk∏adki lub jej pierwszej raty. W przypadku op∏acenia sk∏adki lub jej pierwszej raty
w póêniejszym terminie odpowiedzialnoÊç Generali rozpoczyna si´ nast´pnego dnia po dniu op∏acenia sk∏adki.

6. OdpowiedzialnoÊç Generali koƒczy si´ w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia lub dniu, w którym umowa ubez-
pieczenia uleg∏a rozwiàzaniu lub wygas∏a, w zale˝noÊci od tego, które z tych zdarzeƒ mia∏o miejsce wczeÊniej, z zas-
trze˝eniem postanowieƒ § 9 ust. 4.

7. W przypadku doubezpieczenia zmiana umowy jest wa˝na od dnia wskazanego jako poczàtek okresu obowiàzywa-
nia zmian w umowie ubezpieczenia, ale nie wczeÊniej ni˝ od dnia nast´pujàcego po dniu op∏acenia pe∏nej sk∏adki
uzupe∏niajàcej. Zmiana umowy jest wa˝na do koƒca okresu ubezpieczenia.

8. Polisa mo˝e przewidywaç inny dzieƒ rozpocz´cia i zakoƒczenia odpowiedzialnoÊci Generali.

§ 11
Składka ubezpieczeniowa i konsekwencje jej nieopłacenia

1. Sk∏adk´ oblicza si´ na podstawie taryfy sk∏adek obowiàzujàcej w Generali.
2. WysokoÊç stawki taryfowej uzale˝niona jest m.in. od rodzaju mienia, przeznaczenia i klasy palnoÊci budynku,

wysokoÊci sum ubezpieczenia, zakresu lub wariantu ubezpieczenia.
3. Stawka taryfowa mo˝e ulec obni˝eniu ze wzgl´du na:

1) niskà szkodowoÊç w okresie poprzedzajàcym zawarcie umowy ubezpieczenia;
2) kontynuacj´ umowy ubezpieczenia po pierwszym i kolejnych 12 miesi´cznych okresach ubezpieczenia;

4. Stawka taryfowa mo˝e ulec podwy˝szeniu ze wzgl´du na:
1) wysokà szkodowoÊç w okresie poprzedzajàcym zawarcie umowy ubezpieczenia;
2) dodatkowe uzgodnienia odmienne od postanowieƒ niniejszych OWU.

5. Je˝eli do umowy ubezpieczenia zosta∏y wprowadzone pisemne ustalenia, zawierajàce postanowienia dodatkowe lub
odmienne od postanowieƒ niniejszych OWU, wysokoÊç sk∏adki ustalana jest indywidualnie, w porozumieniu z
Ubezpieczajàcym.

6. WysokoÊç sk∏adki oraz terminy jej p∏atnoÊci sà okreÊlone w polisie. 
7. Na wniosek Ubezpieczajàcego Generali mo˝e wyraziç zgod´ na roz∏o˝enie p∏atnoÊci sk∏adki rocznej na raty. Terminy

p∏atnoÊci rat oraz ich wysokoÊç sà okreÊlone w polisie. 
8. Z zastrze˝eniem § 9 ust 3 Generali nie ma obowiàzku wysy∏ania Ubezpieczajàcemu wezwaƒ do op∏acenia sk∏adki.

Wys∏anie takich wezwaƒ nie oznacza, i˝ Generali przyj´∏o na siebie taki obowiàzek.
9. Za dat´ zap∏aty sk∏adki przyjmuje si´ dat´ dokonania przez Ubezpieczajàcego przelewu lub wp∏aty pe∏nej sk∏adki,

pierwszej raty lub sk∏adki uzupe∏niajàcej za doubezpieczenie na rachunek Generali, potwierdzonà stemplem pocz-
towym, bankowym lub w przypadku przelewu elektronicznego potwierdzeniem wydanym przez bank, pod warunk-
iem, ˝e na rachunku Ubezpieczajàcego by∏y zgromadzone wystarczajàce Êrodki. W przypadku niedoboru Êrodków
na rachunku Ubezpieczajàcego, za dat´ op∏acenia sk∏adki uznaje si´ dzieƒ zaksi´gowania jej na rachunku bankowym
Generali.

10. Je˝eli Ubezpieczajàcy nie op∏aci pe∏nej sk∏adki, pierwszej pe∏nej raty lub sk∏adki uzupe∏niajàcej za doubezpieczenie
w terminie 30 dni od dnia b´dàcego poczàtkiem okresu ubezpieczenia lub poczàtkiem okresu obowiàzywania zmian,
to wniosek uznaje si´ za nieby∏y i w celu dokonania ubezpieczenia lub zmian w umowie ubezpieczenia
Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do z∏o˝enia nowego wniosku. 

11. W razie ujawnienia okolicznoÊci powodujàcej zmian´ prawdopodobieƒstwa zajÊcia szkody, ka˝da ze stron mo˝e
˝àdaç odpowiedniej zmiany wysokoÊci sk∏adki, poczynajàc od dnia gdy zasz∏a ta okolicznoÊç, jednak nie wczeÊniej
ni˝ od poczàtku bie˝àcego okresu ubezpieczenia. W razie zg∏oszenia takiego ˝àdania druga strona mo˝e
wypowiedzieç umow´ ubezpieczenia w ciàgu 14 dni od otrzymania ˝àdania ze skutkiem natychmiastowym.

12. WygaÊni´cie, wypowiedzenie lub odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku
zap∏aty sk∏adki za okres, w którym Generali udziela∏o ochrony ubezpieczeniowej.

13. W razie wypowiedzenia lub odstàpienia od umowy ubezpieczenia sk∏adka za niewykorzystany okres ochrony podle-
ga zwrotowi niezale˝nie od tego, czy w danym okresie ubezpieczenia zaistnia∏a szkoda obj´ta ochronà ubez-
pieczeniowà, za którà Generali wyp∏aci∏o lub wyp∏aci odszkodowanie.

14. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, sk∏adka powinna byç zap∏acona jednoczeÊnie z zawarciem umowy ubezpieczenia,
a je˝eli umowa dosz∏a do skutku przed dor´czeniem dokumentu ubezpieczenia - w ciàgu czternastu dni od jego
dor´czenia. 

§ 12
Obowiązki Ubezpieczającego

1. W zwiàzku z zawarciem umowy ubezpieczenia na Ubezpieczajàcym cià˝à nast´pujàce obowiàzki:
1) Obowiązek udzielenia informacji.

a) przed zawarciem umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy oraz inne osoby, o których mowa w § 7 ust. 3 sà
zobowiàzane podaç zgodnie z prawdà wszelkie okolicznoÊci, o które by∏y pytane.

b) po zawarciu umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy obowiàzany jest w ciàgu 5 dni roboczych po otrzyma-
niu wiadomoÊci, zawiadomiç Generali o wszelkich zmianach okolicznoÊci, które mogà mieç wp∏yw na
zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa powstania szkody i o które Generali zapytywa∏o we wniosku ubez-
pieczeniowym albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach. Obowiàzek taki ma miejsce
równie˝ wówczas, gdy zmiana tych okolicznoÊci nastàpi∏a w okresie pomi´dzy z∏o˝eniem wniosku o ubez-
pieczenie a zawarciem umowy ubezpieczenia.

c) Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do niezw∏ocznego powiadomienia Generali o utracie tytu∏u prawnego do
ubezpieczonego mienia.

2) Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa.
W okresie ubezpieczenia Ubezpieczajàcy ma obowiàzek:
a) przestrzegaç wszelkich przepisów eksploatacyjnych dotyczàcych przedmiotu ubezpieczenia, 

a w szczególnoÊci przepisów prawa budowlanego, ochrony przeciwpo˝arowej, przepisów o budowie
i eksploatacji urzàdzeƒ technicznych oraz zaleceƒ producenta w zakresie monta˝u, warunków eksploatacji
oraz sposobu u˝ytkowania urzàdzeƒ obj´tych umowà ubezpieczenia, jak równie˝ wykonywania dozoru
technicznego nad ubezpieczonymi urzàdzeniami;

b) nale˝ycie zabezpieczyç na czas nieobecnoÊci drzwi, okna i wszelkie inne otwory znajdujàce si´ 
w ubezpieczonych budynkach;

c) utrzymywaç wszystkie ubezpieczone przedmioty, w szczególnoÊci urzàdzenia i instalacje wodne, dachy
i przedmioty na sta∏e zamontowane w nale˝ytym stanie technicznym, niezw∏ocznie usuwaç wszelkie uster-
ki i szkody oraz zapewniç ich prawid∏owà konserwacj´;

d) odciàç dop∏yw wody i opró˝niç wszystkie urzàdzenia i instalacje wodne znajdujàce si´ w budynkach nie
u˝ytkowanych lub ich cz´Êciach;

e) ogrzewaç wszystkie budynki i ich cz´Êci w sezonie zimowym lub odciàç dop∏yw wody i opró˝niç wszystkie
znajdujàce si´ w nich urzàdzenia i instalacje wodne;

f) przechowywaç duplikaty planów, akt i dokumentacji oraz kopie zapasowe danych elektronicznych w celu
umo˝liwienia ich odtworzenia; powinny one byç przechowywane w taki sposób, aby w przypadku szkody
nie sta∏y si´ bezu˝yteczne lub nie zagin´∏y wraz z orygina∏ami;

g) ponadto przestrzegaç dodatkowych zaleceƒ Generali warunkujàcych zawarcie lub kontynuacj´ umowy
ubezpieczenia oraz terminów ich realizacji – w szczególnoÊci usuni´cia zagro˝eƒ b´dàcych przyczynà pow-
sta∏ej w okresie wczeÊniejszym szkody.

3) Obowiązek doubezpieczenia.
Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest bezzw∏ocznie dokonaç doubezpieczenia, gdy wartoÊç mienia, ubezpiec-
zonego w systemie na sumy sta∏e,  wzroÊnie o wi´cej ni˝ 20%.

4) Obowiązek udostępnienia mienia w celu oceny ryzyka
Zarówno przed zawarciem umowy ubezpieczenia jak i w okresie jej trwania Ubezpieczajàcy ma równie˝ obow-
iàzek umo˝liwienia osobom upowa˝nionym przez Generali dost´pu do ubezpieczonego mienia w celu doko-
nania oceny ubezpieczanego ryzyka.

2. Obowiàzki zwiàzane z zawarciem oraz wykonaniem umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek cià˝à równie˝ na
Ubezpieczonym. Je˝eli Ubezpieczony nie wiedzia∏ o zawarciu umowy na jego rzecz, obowiàzki te cià˝à na nim od
chwili, w której dowiedzia∏ si´ o tym fakcie. Obowiàzek zap∏aty sk∏adki cià˝y wy∏àcznie na Ubezpieczajàcym.

3. W przypadku wystàpienia szkody na Ubezpieczajàcym oraz Ubezpieczonym (chyba, ˝e Ubezpieczony nie wie
o zawarciu umowy na jego rachunek) cià˝à nast´pujàce obowiàzki:
1) Obowiązek zmniejszenia szkody.
Podj´cia czynnoÊci majàcych na celu zmniejszenie rozmiarów szkody oraz zabezpieczenia bezpoÊrednio
zagro˝onego ubezpieczonego mienia przed dalszà szkodà.
2) Obowiązek zgłoszenia szkody.
Ka˝da szkoda powinna byç niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 3 dni roboczych od daty powstania szkody
lub uzyskania o niej informacji, zg∏oszona do Generali. Je˝eli zachodzi podejrzenie, ˝e powstanie szkody jest
wynikiem pope∏nienia przest´pstwa, w szczególnoÊci w przypadku podpalenia, kradzie˝y z w∏amaniem i rabunku,
nale˝y niezw∏ocznie powiadomiç policj´.
3) Obowiązek wyjaśnienia szkody.
Ubezpieczajàcy oraz Ubezpieczony majà obowiàzek:
a) nie dokonywaç ani nie dopuÊciç do dokonania ˝adnych zmian w ubezpieczonym mieniu przed przeprowadze-

niem ogl´dzin przez osob´ upowa˝nionà przez Generali, chyba ˝e taka zmiana jest niezb´dna w celu zabez-
pieczenia ubezpieczonego mienia po szkodzie, zmniejszenia jej rozmiaru, wymaga tego interes publiczny lub
Generali, mimo powiadomienia, nie dokona∏o ogl´dzin w ciàgu 5 dni roboczych od dnia otrzymania
powiadomienia lub nie uzgodni∏o terminu ogl´dzin;

b) umo˝liwiç Generali wszelkie dzia∏ania, majàce na celu ustalenie przyczyn i wysokoÊci szkody oraz wyliczenie
odszkodowania;

c) udost´pniç Generali dokumentacj´ i inne dowody zwiàzane ze szkodà oraz przed∏o˝yç, najpóêniej w ciàgu 14
dni od daty zg∏oszenia szkody, rachunek poniesionych strat. Koszy sporzàdzenia dokumentacji ponosi
Ubezpieczajàcy.

4. W razie naruszenia z winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa obowiàzków okreÊlonych w ust. 3  Generali
mo˝e odpowiednio zmniejszyç odszkodowanie, jeÊli naruszenie przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia szkody lub
uniemo˝liwi∏o Generali ustalenie okolicznoÊci i skutków zdarzenia obj´tego umowà.

§ 13
Ustalenie rozmiaru szkody

1. Rozmiar szkody ustala si´ wed∏ug odpowiednich do zakresu uszkodzeƒ kosztów naprawy lub odbudowy, z zas-
trze˝eniem zachowania dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, technologii oraz rodzaju zastosowanych mate-
ria∏ów budowlanych, udokumentowanych rachunkiem wykonawcy wraz ze szczegó∏owà specyfikacjà wykonanych
robót lub – w przypadku napraw dokonanych przez Ubezpieczajàcego we w∏asnym zakresie – wed∏ug kosztorysu
powykonawczego, bez naliczonego narzutu na zysk.

2. Koszty naprawy, o których mowa powy˝ej w ust. 1, ustala si´ w oparciu o nak∏ady rzeczowe z Katalogów Norm
Rzeczowych oraz Êrednich cen i Êrednich wskaêników narzutów z publikacji wydawnictwa „Sekocenbud”
dla kwarta∏u, w którym mia∏a miejsce szkoda.

3. Przy ustaleniu rozmiaru szkody nie uwzgl´dnia si´:
1) wartoÊci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pamiàtkowej;
2) kosztów dodatkowych wynikajàcych z braku cz´Êci zamiennych lub materia∏ów potrzebnych do przywrócenia

stanu istniejàcego przed szkodà.

§ 14
Ustalenie wysokości odszkodowania

1. WysokoÊç odszkodowania za szkody ustala si´ w kwocie odpowiadajàcej rozmiarowi szkody, w granicach sum
ubezpieczenia okreÊlonych w polisie i limitu odpowiedzialnoÊci Generali, o którym mowa w § 6 ust. 5.

2. Je˝eli budynki lub budowle zosta∏y ubezpieczone wed∏ug wartoÊci rzeczywistej, stopieƒ zu˝ycia technicznego
budynku lub budowli w momencie powstania szkody przekracza 50% lub je˝eli Ubezpieczajàcy zrezygnuje z odt-
worzenia uszkodzonego mienia to wysokoÊç odszkodowania zostanie pomniejszona o stopieƒ faktycznego zu˝ycia
technicznego, okreÊlonego dla ca∏ego budynku lub budowli.

3. Maksymalne potràcenie z tytu∏u stopnia rzeczywistego zu˝ycia przedmiotu ubezpieczenia nie mo˝e przekroczyç
70%.

4. W przypadku szkody Generali zwróci Ubezpieczajàcemu, w granicach sumy ubezpieczenia, udokumentowane kosz-
ty zwiàzane z uprzàtni´ciem pozosta∏oÊci po szkodzie z zastrze˝eniem ˝e odpowiedzialnoÊç Generali ograniczona
jest w przypadku tych kosztów do 10% ustalonego rozmiaru szkody.

5. Generali zwróci Ubezpieczajàcemu, w granicach sumy ubezpieczenia, poniesione przez Ubezpieczajàcego lub
osoby bliskie udokumentowane koszty wynik∏e z zastosowania dost´pnych mu Êrodków w celu zmniejszenia szkody
w ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia bezpoÊrednio zagro˝onego mienia przed szkodà, je˝eli Êrodki
te by∏y celowe, chocia˝by okaza∏y si´ bezskuteczne.

6. WysokoÊç odszkodowania zmniejsza si´ o wartoÊç pozosta∏oÊci, które mogà byç przeznaczone do dalszego u˝ytku,
przeróbki lub sprzeda˝y.

§ 15
Niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie

1. Je˝eli podana przez Ubezpieczajàcego i okreÊlona w polisie lub dodatku do polisy suma ubezpieczenia mienia
dotkni´tego szkodà jest ni˝sza od wartoÊci tego mienia w dniu powstania szkody (niedoubezpieczenie), to
odszkodowanie zmniejsza si´ w takiej proporcji, w jakiej w dniu powstania szkody podana suma ubezpieczenia
pozostaje do faktycznej wartoÊci tego mienia (zasada proporcji).

2. Zasady proporcji nie stosuje si´ je˝eli:
1) wartoÊç szkody nie przekracza 20 % sumy ubezpieczenia dla danego rodzaju mienia,
2) niedoubezpieczenie nie przekracza 20 % sumy ubezpieczenia dla danego rodzaju mienia.

3. Je˝eli podana przez Ubezpieczajàcego i okreÊlona w polisie lub dodatku do polisy suma ubezpieczenia mienia
dotkni´tego szkodà jest wy˝sza od wartoÊci tego mienia w dniu powstania szkody (nadubezpieczenie),
to odszkodowanie wyp∏aca si´ tylko do wysokoÊci poniesionej szkody.

§ 16
Wypłata odszkodowania

1. W przypadku zbiegu Êwiadczeƒ z tytu∏u dwóch lub wi´cej umów ubezpieczenia z tego samego zdarzenia na sumy
ubezpieczenia ∏àcznie przewy˝szajàce wysokoÊç szkody, Generali wyp∏aci odszkodowanie w takim stosunku,
w jakim przyj´ta przez Generali suma ubezpieczenia pozostaje do sum ubezpieczenia wynikajàcych z podwójnego
lub wielokrotnego ubezpieczenia z wyjàtkiem szkód osobowych. Je˝eli w którejkolwiek z umów ubezpieczenia,
o których mowa w zdaniu poprzednim, uzgodniono ̋ e suma ubezpieczenia wyp∏acona przez ubezpieczyciela z tytu∏u
ubezpieczenia mo˝e byç wy˝sza od poniesionej szkody, zap∏aty Êwiadczenia w cz´Êci przenoszàcej wysokoÊç
szkody ubezpieczajàcy mo˝e ˝àdaç tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla okreÊlenia odpowiedzial-
noÊci mi´dzy Generali a innymi ubezpieczycielami nale˝y przyjàç, ˝e w umowie ubezpieczenia dopuszczajàcej
wy˝szà sum´ ubezpieczenia ni˝ wartoÊç szkody, suma ubezpieczenia równa jest wartoÊci szkody.

2. W przypadku, gdy Generali wyp∏aci∏o odszkodowanie za szkod´ polegajàcà na uszkodzeniu mienia, a przed jego
naprawieniem wystàpi∏a ponowna szkoda obejmujàca ten sam przedmiot ubezpieczenia, odszkodowanie wyp∏aca
si´ w wysokoÊci ró˝nicy pomi´dzy nowo ustalonym odszkodowaniem a odszkodowaniem wyp∏aconym za poprzed-
nià szkod´.

3. Je˝eli odszkodowanie za ubezpieczone mienie zosta∏o przyznane przed dniem wymagalnoÊci wszystkich rat sk∏adki,
Generali wyp∏aca odszkodowanie w pe∏nej wysokoÊci, a Ubezpieczajàcy obowiàzany jest op∏aciç raty w terminie
okreÊlonym w polisie.

4. Odszkodowanie wyp∏aca si´ Ubezpieczajàcemu lub osobie upowa˝nionej przez Ubezpieczajàcego do odebrania
odszkodowania.

5. Je˝eli umowa ubezpieczenia zosta∏a zawarta na rzecz osoby trzeciej, odszkodowanie z tytu∏u ubezpieczenia mienia
przys∏uguje bezpoÊrednio Ubezpieczonemu. Za zgodà Ubezpieczonego Generali mo˝e wyp∏aciç odszkodowanie
Ubezpieczajàcemu.

§ 17
Fałszywe roszczenia

Je˝eli jakiekolwiek roszczenie wniesione z tytu∏u umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych OWU okaza∏o si´
pod jakimkolwiek wzgl´dem fa∏szywe, lub gdyby Ubezpieczajàcy lub ktokolwiek uprawniony do dzia∏ania w jego imieniu
u˝y∏ fa∏szywych Êrodków lub zabiegów w celu uzyskania korzyÊci wynikajàcych z umowy ubezpieczenia, bàdê te˝ w przy-
padku, gdy szkoda zosta∏a spowodowana umyÊlnie przez Ubezpieczajàcego lub za jego przyzwoleniem, wszelkie prawa
do uzyskania odszkodowania z tytu∏u takiej umowy ubezpieczenia podlegajà utracie.

§ 18
Regres ubezpieczeniowy

1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania z mocy prawa przechodzi na Generali roszczenie Ubezpieczajàcego lub
Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´, do wysokoÊci wyp∏aconego odszkodowania
(roszczenie regresowe).Nie przechodzà na Generali roszczenia Ubezpieczajàcego przeciwko osobom, z którymi
Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

2. Je˝eli Generali pokry∏o tylko cz´Êç szkody, Ubezpieczajàcemu przys∏uguje co do pozosta∏ej cz´Êci pierwszeƒstwo
zaspokojenia przed roszczeniem Generali.

3. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest udzieliç Generali wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeƒ regresowych, w tym
dostarczyç odpowiednie dokumenty oraz udzieliç niezb´dnych informacji.

4. Je˝eli Ubezpieczajàcy bez zgody Generali zrzek∏ si´ roszczenia przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkod´
lub je ograniczy∏, Generali mo˝e odmówiç wyp∏aty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyç. Je˝eli zrzeczenie
si´ lub ograniczenie roszczenia zosta∏o ujawnione po wyp∏acie odszkodowania, Generali mo˝e ˝àdaç
od Ubezpieczajàcego zwrotu ca∏oÊci lub cz´Êci wyp∏aconego odszkodowania.

§ 19
Postanowienia końcowe

1. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si´ z decyzjami Generali co
do odmowy zaspokojenia roszczenia lub wnosi inne skargi lub za˝alenia mo˝e ona wystàpiç z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zostanie rozpatrzony w ciàgu 30 dni od daty wp∏ywu do Generali.
3. Ponadto, je˝eli Ubezpieczajàcy lub osoba uprawniona do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si´ z decyzjami

Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia mo˝e wnieÊç skarg´ lub za˝alenie do Rzecznika Ubezpieczonych
dzia∏ajàcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz
Rzeczniku Ubezpieczonych.

4. Wszelkie spory wynikajàce z umowy ubezpieczenia b´dà rozpatrywane przez sàd w∏aÊciwy dla miejsca zamieszka-
nia lub siedziby Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego.

5. Zawiadomienia oraz oÊwiadczenia dotyczàce umowy ubezpieczenia powinny byç przesy∏ane w formie pisemnej na
adres siedziby Generali. Je˝eli Ubezpieczajàcy zmieni∏ adres i nie zawiadomi∏ o tym Generali, przyjmuje si´, ˝e
Generali dope∏ni∏o obowiàzku zawiadomienia, je˝eli pismo zosta∏o wys∏ane na ostatni adres Ubezpieczajàcego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU lub klauzulami umownymi stosuje si´ przepisy prawa polskiego,
w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz inne obowiàzujàce akty prawne.

7. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zosta∏y zatwierdzone uchwa∏à Zarzàdu Generali Nr GNL/ob./36/8/2007
z dnia 9 sierpnia 2007 r. i wchodzà w ˝ycie z dniem 10 sierpnia 2007 r.

Erich Fischer Micha∏ Gomowski
Generali Generali
Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.



Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 10623. Kapitał zakładowy 190.210.000 PLN, w pełni opłacony.

1-162-12_2006 ANEKS Domu jednorodzinnego_O

Niniejszym dokonuje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Budynku Jednorodzinnego, zatwierdzonych Uchwałą 
Zarządu Generali nr GNL/ob./36/8/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r., zwanych dalej OWU, następujących zmian:

§ 1

1) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 „Szczegółowe informacje o procesie zawierania umowy ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu internetowego 

określone są w Regulaminie świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną, dostępnym na stronie 
WWW, za pośrednictwem której dochodzi do zawarcia umowy ubezpieczenia, zwanym dalej Regulaminem. 
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych OWU obowiązują postanowienia Regulaminu”;

2) § 2 pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub zbiornikach wód 
stojących, sztucznych lub naturalnych, na skutek:
a) nadmiernych opadów atmosferycznych,
b) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i pofałdowanych,
c) topnienia kry lodowej lub tworzenia się zatorów lodowych,
d) sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.
Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ryzyka powodzi rozpoczyna się po upływie 30 dni od daty zawarcia umowy 
ubezpieczenia. Powyższe postanowienie nie dotyczy umów ubezpieczenia, w których zachowana jest ciągłość 
ochrony ubezpieczeniowej (niezależnie od zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto umowę ubezpieczenia 
w okresie ubezpieczenia bezpośrednio poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia z Generali) i w których 
w poprzednim okresie ubezpieczenia ryzyko powodzi było objęte ochroną.”

3) § 2 pkt 26 otrzymuje brzmienie: 
„dom jednorodzinny zamieszkany na stałe − dom, w którym Ubezpieczający lub osoba przez niego 
upoważniona prowadzi gospodarstwo domowe”;

4) w § 2 zostaje dodany kolejny punkt nr 35, który otrzymuje brzmienie:
,,pustostan − opuszczony, niezamieszkany w całości lub wyłączony z użytkowania budynek mieszkalny”;

5) § 5 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
,,w pustostanach, budynkach opuszczonych lub przeznaczonych do rozbiórki”;

6) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Umowa ubezpieczenia zawierana jest wyłącznie na wniosek Ubezpieczającego złożony w trakcie rozmowy 
telefonicznej lub za pośrednictwem serwisu internetowego”.

§ 2
1)  Niniejszy aneks do OWU został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A. nr GNL/ob./1/4/2012  

z dnia 12 kwietnia 2012 r. i ma zastosowanie od dnia 12 kwietnia 2012 r. 

 Artur Olech Antoni Brański

  
 Prezes Zarządu Członek Zarządu
 Generali T.U. S.A. Generali T.U. S.A.

ANEKS NR 1
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA DOMU JEDNORODZINNEGO 
ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ ZARZĄDU GENERALI NR GNL/ob./36/8/2007

Z DNIA 9 SIERPNIA 2007 R.




