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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
PODRÓ˚Y ZAGRANICZNYCH
§1
1.

2.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró˝y Zagranicznych,
zwane dalej OWU, stosuje si´ do umów ubezpieczenia zawieranych
pomi´dzy Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spółka Akcyjna
(Ubezpieczyciel), zwanym dalej Generali a osobami fizycznymi,
prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadajàcymi
osobowoÊci prawnej (Ubezpieczajàcy) na rzecz osób fizycznych
(Ubezpieczony) na czas ich podró˝y poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju zamieszkania.
Zakres ubezpieczenia obejmuje:
1)

Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) i pomocy assistance
(ASS); a dodatkowo mo˝e zostaç rozszerzony o:

2)

Ubezpieczenie nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków (NNW);

3)

Ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu prywatnym
za szkody na osobie (OCo) i na rzeczy (OCr);

4)

Ubezpieczenie baga˝u podró˝nego (BP);

5)

Ubezpieczenie sprz´tu sportowego (SS);

6)

Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej
imprezie turystycznej lub te˝ wczeÊniejszego z niej powrotu
(OI);

7)

Ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów (ON);

8)

Ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego (OB);
a tak˝e o dodatkowe ryzyka zwiàzane z:

9)

wykonywaniem pracy fizycznej i pracy o wysokim stopniu
ryzyka;

10) amatorskim uprawianiem sportu;
11) wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportu;
12) pogorszeniem stanu zdrowia Ubezpieczonego w zwiàzku
z zaostrzeniem choroby przewlekłej;
13) pasywnym udziałem we wszelkich wydarzeniach, które miały
miejsce na terenach obj´tych działaniami wojennymi o zasi´gu
lokalnym i mi´dzynarodowym oraz aktami terroru.
3.

Ubezpieczajàcy ma prawo wyboru zakresu ubezpieczenia
z zastrze˝eniem, ˝e ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy
assistance jest ubezpieczeniem obligatoryjnym.

4.

Zobowiàzania wynikajàce z umowy ubezpieczenia obejmujàcej
KLiASS, BP, SS Generali wykonuje za poÊrednictwem Centrum
Pomocy Generali. Zobowiàzania w ramach ubezpieczenia NNW,
OCo, OCr, OI, ON, OB Generali wykonuje samodzielnie.

§2

DEFINICJE

Terminy oraz nazwy u˝yte w niniejszych OWU oraz innych dokumentach
zwiàzanych z umowà ubezpieczenia:
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1.

agent turystyczny – przedsi´biorca, którego działalnoÊç polega na
stałym poÊredniczeniu w zawieraniu umów o Êwiadczenie usług
turystycznych na rzecz organizatorów turystyki, posiadajàcych
wa˝ne zezwolenie na prowadzenie działalnoÊci na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub na rzecz innych usługodawców
posiadajàcych siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

akt terroru – nielegalne, sprzeczne z prawem akcje indywidualne
lub grupowe z u˝yciem siły lub przemocy przeciwko ludziom bàdê
mieniu organizowane dla osiàgni´cia celów ideologicznych,
ekonomicznych, politycznych bàdê religijnych przy jednoczesnym
wprowadzeniu chaosu, zastraszeniu ludnoÊci, dezorganizacji ˝ycia
publicznego;

3.

aktywny udział w wojnie lub aktach terroru – aktywny udział
Ubezpieczonego w działaniach na terenach obj´tych działaniami
wojennymi oraz aktami terroru, w charakterze strony konfliktu lub
działalnoÊç Ubezpieczonego polegajàca na dostarczaniu,
przewo˝eniu systemów, urzàdzeƒ, wyposa˝enia, pojazdów, broni
i innych przedmiotów i materiałów wykorzystywanych podczas
działaƒ wojennych lub aktów terroru;

4.

amatorskie uprawianie sportu – aktywnoÊç Ubezpieczonego,
której celem jest odpoczynek i rozrywka;

5.

bilet lotniczy - dokument o nazwie „Bilet pasa˝era i odcinek
baga˝owy” (ang. Passenger Ticket and Baggage Check), wydany
przez przewoênika lub w jego imieniu, zawierajàcy warunki umowy,
zawiadomienia oraz odcinki dotyczàce lotu i pasa˝era – z zastrze˝eniem ˝e jest to bilet mi´dzynarodowej komunikacji lotniczej na
trasie mi´dzynarodowej, wykupiony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz wystawiony na podró˝ rozpoczynajàcà si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6.

Centrum Pomocy Generali – jednostka organizacyjna wskazana
przez Generali (numer telefonu i faksu podane sà w dokumentacji
ubezpieczeniowej), do której Ubezpieczony zobowiàzany jest
zgłosiç zaistnienie zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà;

7.

ci´˝ka choroba lub ci´˝ki wypadek powodujàcy obra˝enia ciała
– czasowe lub trwałe naruszenie sprawnoÊci fizycznej, potwierdzone
przez lekarza prowadzàcego leczenie za granicà oraz zatwierdzone
przez lekarza Centrum Pomocy Generali;

8.

choroba przewlekła – choroba, w której obrazie zgodnie z aktualnà
wiedzà medycznà znajduje si´ długotrwałe, stałe lub nawracajàce
wyst´powanie objawów lub odchyleƒ w badaniach dodatkowych
i która była rozpoznana, leczona lub dawała objawy w okresie 24
miesi´cy poprzedzajàcych dat´ zawarcia umowy ubezpieczenia;

9.

czynnoÊci ˝ycia prywatnego – czynnoÊci zwiàzane z opiekà nad
niepełnoletnimi dzieçmi, zwierz´tami, zwiàzane z amatorskim
uprawianiem sportu, u˝ytkowaniem i pobytem w wynaj´tych
pokojach hotelowych/pensjonatach oraz czynnoÊci ˝ycia
codziennego np. robienie zakupów, przygotowanie i spo˝ywanie
posiłków, sp´dzanie czasu wolnego, spotkania towarzyskie;

10. członek rodziny – mał˝onek, dzieci, zi´ç, synowa, rodzice,
rodzeƒstwo, dziadkowie, wnuki, teÊciowie;
11. dokument ubezpieczenia – polisa, karta Ubezpieczenia Podró˝y
Zagranicznych, certyfikat lub inny dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia;
12. dziecko – osoba b´dàca na utrzymaniu rodziców lub prawnych
opiekunów, w wieku do 18. roku ˝ycia;
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13. franszyza integralna – kwota okreÊlona w niniejszych OWU,
poni˝ej której brak jest odpowiedzialnoÊci Generali. Franszyza ta
wyst´puje w ubezpieczeniu: OCo, OCr, BP, SS;
14. franszyza redukcyjna – kwota okreÊlona w niniejszych OWU,
o którà Generali pomniejsza ka˝de Êwiadczenie. Franszyza ta
wyst´puje w ubezpieczeniu OI;
15. hospitalizacja – leczenie w szpitalu trwajàce nieprzerwanie co
najmniej 24 godziny, powstałe w wyniku nast´pstwa nagłego
zachorowania lub nieszcz´Êliwego wypadku;
16. impreza turystyczna – dojazd/powrót i pobyt za granicà, składajàce
si´ z co najmniej dwóch usług turystycznych tworzàcych jednolity
program i obj´tych wspólnà cenà, je˝eli usługi te obejmujà nocleg
lub trwajà ponad 24 godziny, albo je˝eli program przewiduje zmian´
miejsca pobytu lub te˝ pobyt w wynaj´tych apartamentach
wakacyjnych, kwaterach lub w hotelu, pod warunkiem ˝e impreza
turystyczna jest zorganizowana przez organizatora turystyki;
17. koszty leczenia – wydatki poniesione za granicà na organizacj´
usług medycznych, leczenie ambulatoryjne, szpitalne, stomatologiczne oraz leki i Êrodki opatrunkowe niezb´dne, aby przywróciç
Ubezpieczonemu stan zdrowia umo˝liwiajàcy powrót lub transport
na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania
Ubezpieczonego;
18. klauzula niespodziewanej wojny lub aktu terroru – Generali
ponosi odpowiedzialnoÊç za nast´pstwa nieszcz´Êliwych
wypadków poniesione na skutek działaƒ wojennych lub aktów
terroru, do których doszło nagle w czasie pobytu Ubezpieczonego
na terytorium danego kraju. OdpowiedzialnoÊç Generali trwa nie
dłu˝ej ni˝ do koƒca okresu ubezpieczenia jednak maksymalnie
do 7 dnia, liczàc od daty zajÊcia aktu terroru lub daty nagłego
wybuchu wojny, z zastrze˝eniem i˝ Generali nie Êwiadczy na tych
zasadach ochrony na terytoriach nast´pujàcych paƒstw: Islamska
Republika Afganistanu, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Ludowa
Republika Bangladeszu, Republika Burundi, Republika Czeczeƒska,
Republika Sudanu, Gruzja, Republika Iraku, Jordaƒskie Królestwo
Haszymidzkie, Republika Kolumbii, Republika Liberii, Islamska
Republika Pakistanu, Republika Rwandy, Syryjska Republika
Arabska;
W ramach klauzuli niespodziewanej wojny lub aktu terroru Generali
Êwiadczy nast´pujàce usługi:
1)

jednà wizyt´ lekarskà do równowartoÊci 300 euro;

2)

hospitalizacj´ do równowartoÊci 2.000 euro;

3)

transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej
lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego (transport Êwiadczony
jest do kwoty jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum
Pomocy Generali takiego transportu na teren Rzeczypospolitej
Polskiej a jego koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia
kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance);

4)

transport zwłok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej
Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego (transport
Êwiadczony jest do kwoty jaka odpowiada zorganizowaniu
przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren
Rzeczypospolitej Polskiej a jego koszt nie pomniejsza sumy
ubezpieczenia kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy
assistance);

19. kradzie˝ z włamaniem – działanie polegajàce na bezprawnym
zaborze przedmiotu ubezpieczenia w celu przywłaszczenia po
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usuni´ciu istniejàcych zabezpieczeƒ przy u˝yciu siły fizycznej lub
narz´dzi;
20. kraj zamieszkania Ubezpieczonego – kraj, w którym
Ubezpieczony zamieszkuje przez okres co najmniej jednego roku
i w którym koncentruje si´ jego ˝ycie osobiste i zawodowe. Krajem
zamieszkania nie jest kraj, w którym dana osoba przebywa w celu
kształcenia si´ lub do którego jest oddelegowana do pracy;
21. lekarz – osoba posiadajàca uprawnienia do wykonywania zawodu
lekarza;
22. liczba osobodni – iloczyn liczby dni, iloÊci wyjazdów i liczby osób
wyje˝d˝ajàcych;
23. miejsce pobytu Ubezpieczonego – miejsce, w którym w danym
momencie przebywa Ubezpieczony;
24. nagłe zachorowanie – stan chorobowy powstały w sposób nagły
i niepowiàzany z wczeÊniejszymi chorobami, na które cierpiał chory
przed rozpocz´ciem ochrony ubezpieczeniowej, wymagajàcy
natychmiastowej pomocy medycznej. Za nagłe zachorowanie
uwa˝a si´ równie˝ zawał mi´Ênia serca i udar mózgu, je˝eli przed
rozpocz´ciem ochrony ubezpieczeniowej chory nie cierpiał na
chorob´ układu sercowo-naczyniowego (w tym nadciÊnienie
t´tnicze lub chorob´ wieƒcowà) lub cukrzyc´ i zaburzenia lipidowe;
25. nieszcz´Êliwy wypadek – przypadkowe zdarzenie, nagłe,
wywołane przyczynà zewn´trznà, które nastàpiło w okresie
odpowiedzialnoÊci Generali, w wyniku którego Ubezpieczony
doznał, niezale˝nie od swej woli i stanu zdrowia, fizycznych
obra˝eƒ ciała, powodujàcych trwały uszczerbek/inwalidztwo lub
Êmierç Ubezpieczonego;
26. odpowiedzialnoÊç Generali – zobowiàzanie Generali do wypłaty
Êwiadczenia w razie zaistnienia zdarzenia, obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà na podstawie niniejszych OWU;
27. okres ubezpieczenia – okres wskazany w dokumencie
ubezpieczenia, w którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa;
28. opłata taryfowa – kwota naliczana przez przewoênika lotniczego za
przewóz pasa˝era i jego baga˝u w ramach dopuszczalnego limitu
baga˝u bezpłatnego, stanowiàca aktualnà opłat´ za przejazd,
ogłaszana przez lini´ lotniczà członka IATA w zwyczajowych
publikacjach kierowanych do ogółu lub cz´Êci społeczeƒstwa jako
obowiàzujàca dla danego typu usług;
29. organizator turystyki – przedsi´biorca organizujàcy imprez´
turystycznà, zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
30. osoba towarzyszàca Ubezpieczonemu – osoba odbywajàca
podró˝ wraz z Ubezpieczonym;
31. osoba wezwana do towarzyszenia Ubezpieczonemu – osoba
wskazana przez Ubezpieczonego, która w przypadku braku na
miejscu osoby towarzyszàcej, dołàczy do Ubezpieczonego i b´dzie
towarzyszyła mu w trakcie leczenia;
32. osoba wyznaczona do opieki nad dzieckiem (dzieçmi)
Ubezpieczonego – osoba wskazana pisemnie przez
Ubezpieczonego, do opieki nad dzieckiem (dzieçmi)
Ubezpieczonego na czas jego hospitalizacji;
33. pasywny udział w wojnie lub aktach terroru – Êwiadomy wyjazd
Ubezpieczonego do miejsc obj´tych działaniami wojennymi oraz
aktami terroru, w celu wykonywania obowiàzków słu˝bowych,
z wyłàczeniem sytuacji opisanej w ust. 3 niniejszego paragrafu;
34. podró˝

zagraniczna

–

czas
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dojazdu/powrotu

i

pobytu

Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju
zamieszkania Ubezpieczonego, z uwzgl´dnieniem zapisów § 7
ust. 1 niniejszych OWU;
35. poszukiwanie – okres od zgłoszenia odpowiednim słu˝bom
zagini´cia Ubezpieczonego do jego odnalezienia lub zaprzestania
akcji poszukiwawczej;
36. poÊrednik turystyczny – przedsi´biorca, którego działalnoÊç
polega na wykonywaniu na zlecenie klienta czynnoÊci faktycznych
i prawnych, zwiàzanych z zawieraniem umów o Êwiadczenie usług
turystycznych;
37. pozostawanie pod wpływem alkoholu – stan powstały w wyniku
wprowadzenia przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej
iloÊci alkoholu, ˝e jego zawartoÊç wynosi lub prowadzi do st´˝enia
we krwi powy˝ej 0,2‰ alkoholu albo do obecnoÊci w wydychanym
powietrzu powy˝ej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;
38. praca umysłowa – wykonywanie przez Ubezpieczonego za granicà
pracy biurowej, a tak˝e uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach
teoretycznych;
39. praca fizyczna – wszelkie prace i czynnoÊci nie b´dàce pracà
umysłowà i pracà o wysokim stopniu ryzyka;
40. praca o wysokim stopniu ryzyka – wykonywanie przez
Ubezpieczonego za granicà prac remontowo-budowlanych tj.
budowa tuneli, dróg, mostów, obsługa maszyn budowlanych, prace
na zewnàtrz budynków, prace na wysokoÊciach powy˝ej 5 metrów,
prace w przemyÊle wydobywczym, metalowym, stoczniowym,
prace zwiàzane ze Êcinkà i obróbkà drewna;
41. przewoênik zawodowy – przedsi´biorstwo posiadajàce wszelkie
zezwolenia umo˝liwiajàce wykonywanie płatnego przewozu osób
i mienia Êrodkami transportu làdowego, wodnego i lotniczego;
42. rabunek – zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub
groêby natychmiastowego jej u˝ycia wobec Ubezpieczonego bàdê
z doprowadzeniem Ubezpieczonego do nieprzytomnoÊci lub
bezbronnoÊci;
43. ratownictwo – udzielenie, przez wyspecjalizowane w tym zakresie
słu˝by, doraênej pomocy medycznej, Êwiadczonej od chwili
odnalezienia Ubezpieczonego czyli po zakoƒczeniu akcji
poszukiwawczej do czasu przewiezienia go do najbli˝szej placówki
medycznej;
44. rodzina – rodzice/rodzic, prawni opiekunowie/opiekun podró˝ujàcy
wraz z dzieckiem/dzieçmi, w tym równie˝ dzieckiem/dzieçmi
przysposobionymi, a tak˝e inne osoby dorosłe podró˝ujàce wspólnie z dzieckiem/dzieçmi, pod warunkiem, ˝e istnieje bliskie
pokrewieƒstwo mi´dzy dzieçmi i podró˝ujàcymi osobami dorosłymi;
45. składka ubezpieczeniowa – opłata za ubezpieczenie obliczona na
podstawie wybranego wariantu ubezpieczenia, liczby dni, liczby
osób ubezpieczonych, strefy geograficznej oraz ryzyk
dodatkowych, uwzgl´dniajàca ewentualne zni˝ki i podwy˝ki;
46. składka depozytowa – składka ubezpieczeniowa obliczana
na podstawie zadeklarowanej przez Ubezpieczajàcego liczby
osobodni do wykorzystania w ciàgu okresu ubezpieczenia.
Rozliczana po zakoƒczeniu okresu ubezpieczenia w oparciu
o udokumentowanà faktycznie wykorzystanà liczb´ osobodni;
47. sporty powietrzne – szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkiego
rodzaju ich odmiany, a tak˝e uprawianie jakichkolwiek dyscyplin
zwiàzanych z przemieszczaniem si´ w przestrzeni powietrznej;
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48. sporty wysokiego ryzyka – skoki na gumowej linie, heliskiing,
heliboarding, wspinaczka górska i skałkowa, speleologia, sporty
motorowe (za wyjàtkiem amatorskiej jazdy na: quadach,
skuterach), motorowodne (za wyjàtkiem amatorskiej jazdy: skuterem
wodnym, motorówkà), powietrzne (za wyjàtkiem holowania
Ubezpieczonego motorówkà, skuterem wodnym na spadochronie),
a tak˝e uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujàcych
si´ ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu
pustynia, wysokie góry (powy˝ej 5500 m n.p.m.), busz, bieguny,
d˝ungla i tereny lodowcowe lub Ênie˝ne wymagajàce u˝ycia sprz´tu
zabezpieczajàcego lub asekuracyjnego;
49. suma ubezpieczenia – wskazana w umowie ubezpieczenia kwota
stanowiàca górnà granic´ odpowiedzialnoÊci Generali za szkody
powstałe w okresie ubezpieczenia;
50. szkoda na osobie – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub Êmierç;
51. szkoda na rzeczy – zniszczenie, utrata lub uszkodzenie mienia;
52. szpital – działajàcy zgodnie z prawem zakład lecznictwa
zamkni´tego, przeznaczony dla chorych wymagajàcych opieki
leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych,
zapewniajàcy chorym całodobowà opiek´ Êredniego i wy˝szego
personelu medycznego. Definicja szpitala nie obejmuje oÊrodków
opieki społecznej, oÊrodków dla psychicznie chorych, hospicjów
onkologicznych, oÊrodków leczenia uzale˝nieƒ od narkotyków,
alkoholu itp, oÊrodków sanatoryjnych, rehabilitacyjnych
i wypoczynkowych;
53. trwałe inwalidztwo – całkowita fizyczna utrata lub całkowita trwała
utrata władzy nad narzàdami lub organami ciała, wskazana w Tabeli
Stopnia Trwałego Inwalidztwa zamieszczonej w niniejszych OWU;
54. trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe fizyczne uszkodzenie
ciała lub utrata zdrowia, które powodujà upoÊledzenie czynnoÊci
organizmu nie rokujàce poprawy, b´dàce nast´pstwem
nieszcz´Êliwego wypadku, orzeczone przez lekarza Generali na
podstawie Tabeli Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na
Zdrowiu stanowiàcej oddzielny dokument dost´pny w placówkach
Generali;
55. ubezpieczajàcy – osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadajàca osobowoÊci prawnej zawierajàca
umow´ ubezpieczenia i zobowiàzana do opłacenia składki;
56. ubezpieczony – osoba fizyczna, na rzecz której zawarto umow´
ubezpieczenia;
57. uposa˝ony – osoba (lub osoby) wskazana imiennie przez
Ubezpieczonego na piÊmie, uprawniona do otrzymania
Êwiadczenia na wypadek Êmierci Ubezpieczonego. Ubezpieczony
mo˝e wskazaç Uposa˝onego zarówno przy zawarciu umowy
ubezpieczenia, jak i w ka˝dym czasie jej trwania. Ubezpieczony ma
prawo w ka˝dym czasie trwania umowy ubezpieczenia zmieniç
Uposa˝onego. Zmiana obowiàzuje od dnia nast´pnego po
otrzymaniu tej informacji przez Generali. W przypadku gdy suma
procentowych udziałów Uposa˝onych nie jest równa 100, przyjmuje si´, ˝e udziały tych osób w kwocie nale˝nego Êwiadczenia sà
wyznaczone z zachowaniem wzajemnych proporcji wymienionych
ze wskazania Ubezpieczonego. W sytuacji nie wyznaczenia
Uposa˝onego, stosuje si´ przepisy § 10 ust. 6 niniejszych OWU;
58. wartoÊci pieni´˝ne – krajowe i zagraniczne znaki pieni´˝ne, czeki,
weksle i inne dokumenty zast´pujàce w obrocie gotówk´ oraz złoto,
srebro wyroby z tych metali, kamienie szlachetne perły, a tak˝e
platyn´ i inne metale z grupy platynowców;
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59. wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu – regularne i intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub
imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, równie˝
w ramach przynale˝noÊci do klubów sportowych, zwiàzków i organizacji sportowych, niezale˝nie od faktu czerpania dochodu
z uprawianej dyscypliny sportu.
W celu sklasyfikowania ryzyka ubezpieczeniowego w zwiàzku
z wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportu ustala si´
nast´pujàce klasy wyczynowego lub zawodowego uprawiania
sportu:
1)

klasa I – lekkoatletyka, krykiet, golf, pływanie (z wyłàczeniem
nurkowania przy u˝yciu specjalistycznego sprz´tu), tenis ziemny i stołowy, trekking, taniec;

2)

klasa II – gimnastyka akrobatyczna i sportowa, kajakarstwo,
wioÊlarstwo, ˝eglarstwo, piłka wodna i r´czna, ły˝wiarstwo
figurowe i szybkie, koszykówka, narciarstwo wodne,
szermierka, surfing i wszystkie jego odmiany, kolarstwo;

3)

klasa III – siatkówka, squash, hokej na lodzie, hokej na trawie,
piłka no˝na, futbol amerykaƒski, baseball, rugby, sporty
hippiczne, narciarstwo i wszystkie jego odmiany, snowboard
i wszystkie jego odmiany, strzelectwo, nurkowanie przy u˝yciu
specjalistycznego sprz´tu, skoki do wody, rafting, polo, sporty
saneczkarskie, bobsleje, podnoszenie ci´˝arów, zapasy,
sporty walki;

60. wykonywanie pracy – podj´cie przez Ubezpieczonego w trakcie
jego podró˝y zagranicznej wszelkich działaƒ i czynnoÊci w formie
zatrudnienia lub zarobkowania, a tak˝e działalnoÊç niezarobkowa
typu: wolontariat, praktyki i szkolenia zawodowe, prace remontowobudowlane, wykonywanie czynnoÊci z u˝yciem niebezpiecznych
narz´dzi, takich jak: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty
pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, wykonywanie czynnoÊci na wysokoÊciach powy˝ej 5 metrów oraz działania
z u˝yciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów
technicznych i spalinowych, goràcych olejów technicznych lub
płynów technicznych;
61. zaburzenia psychiczne – choroba zakwalifikowana w Mi´dzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów
Zdrowotnych (ICD 10) jako zaburzenie psychiczne lub zaburzenie
zachowania (F00-F99);
62. zakład – umowa zawarta mi´dzy osobami majàcymi odmienne
zdania, okreÊlajàca, co ma zrobiç osoba mylàca si´;
63. zwierz´ta dzikie i egzotyczne – zwierz´ta tradycyjnie nie przebywajàce wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim
pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego
towarzysza.

§3
1.

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest podaç do wiadomoÊci Generali
wszystkie znane sobie okolicznoÊci, majàce lub mogàce mieç
wpływ na zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa zaistnienia zdarzenia
obj´tego ubezpieczeniem. W przypadku podania niezgodnych
z prawdà faktów lub ich zatajenia Generali jest wolne
od odpowiedzialnoÊci, chyba, ˝e fakty te nie majà wpływu na
powstanie lub zwi´kszenie prawdopodobieƒstwa zaistnienia
zdarzenia obj´tego umowà ubezpieczenia.
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2.

Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza dokument ubezpieczenia.

3.

Dokument ubezpieczenia wraz z ewentualnymi załàcznikami oraz
OWU stanowià treÊç umowy ubezpieczenia.

4.

Umow´ ubezpieczenia mo˝na zawrzeç na okres nie krótszy ni˝
1 dzieƒ i nie dłu˝szy ni˝ 1 rok.

5.

Umow´ ubezpieczenia uwa˝a si´ za zawartà po opłaceniu składki.

6.

Umowa ubezpieczenia mo˝e zostaç zawarta na rzecz osoby
trzeciej. W takim przypadku Ubezpieczajàcy poinformuje
Ubezpieczonego o jego prawach i obowiàzkach wynikajàcych
z zawartej na jego rzecz umowy ubezpieczenia.

7.

Ubezpieczony, przyst´pujàc do ubezpieczenia, tym samym zwalnia
lekarzy prowadzàcych z obowiàzku zachowania tajemnicy
lekarskiej i wyra˝a zgod´ na udost´pnienie dokumentacji
medycznej konsultantom medycznym Generali oraz lekarzom
Centrum Pomocy Generali i ich zagranicznym przedstawicielom.

8.

Generali jest wolne od odpowiedzialnoÊci, jeÊli zdarzenie
ubezpieczeniowe zaszło przed datà zawarcia umowy ubezpieczenia.

§4
1.

ZAKRES OCHRONY
Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, w zale˝noÊci
od wybranej przez Ubezpieczonego strefy geograficznej, zawsze
z wyłàczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju
zamieszkania Ubezpieczonego:
1)

Strefa E – na terytoriach paƒstw europejskich wraz z terytoriami wszystkich krajów poło˝onych w Basenie Morza Âródziemnego i Wysp Kanaryjskich;

2)

Strefa Â – na terytoriach wszystkich paƒstw Êwiata.

§5
1.

RODZAJE UMÓW UBEZPIECZENIA
Rodzaje umów ubezpieczenia:
1)

z uwagi na liczb´ Ubezpieczonych:
a. indywidualna – Ubezpieczonym jest jedna osoba;
b. rodzinna – Ubezpieczonym jest rodzina;
c. grupowa – Ubezpieczonym jest grupa osób (w tym polisa
otwarta).

2)

z uwagi na okres ubezpieczenia:
a. krótkoterminowa – poni˝ej 1 roku;
b. roczna:
a) ciàgły pobyt za granicà przez okres 1 roku;
b) cz´ste, krótkie wyjazdy z powrotami maksymalnie
co 30 dni.

2.

W przypadku wielokrotnych wyjazdów za granic´ do pracy lub
w delegacje słu˝bowe, gdy długoÊç pojedynczego wyjazdu nie jest
dłu˝sza ni˝ 30 dni, istnieje mo˝liwoÊç zawarcia rocznej indywidualnej umowy ubezpieczenia z powrotami na teren Rzeczypospolitej
Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego co 30 dni.
Warunkiem wypłaty Êwiadczenia z tytułu ww. umowy ubezpieczenia
jest udokumentowanie faktu przebywania za granicà przez okres
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nie dłu˝szy ni˝ 30 dni (bilety, rezerwacje oraz wszelkiego rodzaju
dokumenty potwierdzajàce fakt powrotu).
3.

Istnieje mo˝liwoÊç zawarcia grupowej umowy ubezpieczenia
w formie polisy otwartej na podstawie zadeklarowanej liczby
osobodni do wykorzystania w ciàgu okresu ubezpieczenia,
opłacanej składkà depozytowà.

4.

W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej w formie ubezpieczenia rodzinnego lub grupowego wszystkie osoby wymienione
w jednej umowie ubezpieczenia muszà byç obj´te jednakowym
zakresem ubezpieczenia, na tych samych warunkach, przy czym
suma ubezpieczenia odnosi si´ do ka˝dej z ubezpieczonych osób
oddzielnie.

§6

UMOWA UBEZPIECZENIA ZAWARTA
W FORMIE POLISY OTWARTEJ

1.

W przypadku wielokrotnych wyjazdów za granic´ w ciàgu roku
pracodawca lub inny podmiot na polecenie, którego osoby
wyje˝d˝ajà mo˝e zawrzeç na ich rzecz umow´ ubezpieczenia
w formie polisy otwartej.

2.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w formie polisy
otwartej Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany:
1)

prowadziç ewidencj´ osób Ubezpieczonych oraz terminów ich
podró˝y i udost´pniaç jà na ka˝de ˝àdanie Generali;

2)

przekazaç w ustalonym z Generali terminie imienny raport
(list´) osób wyje˝d˝ajàcych wraz z terminami ich podró˝y;

3)

przekazywaç Ubezpieczonym potwierdzenie zawarcia umowy
ubezpieczenia wraz z numerem polisy i telefonem do Centrum
Pomocy Generali;

4)

powiadamiaç Ubezpieczonych o ich prawach i obowiàzkach
wynikajàcych z zawartej umowy ubezpieczenia;

5)

na wezwanie Generali, w ka˝dym momencie trwania ochrony
ubezpieczeniowej udzieliç niezwłocznej informacji na temat
podró˝y zagranicznej osoby, o którà zapytuje Generali;

6)

na wezwanie Generali, w ka˝dym momencie trwania ochrony
ubezpieczeniowej okazaç dokument ubezpieczenia wraz
z potwierdzeniem zapłaty składki ubezpieczeniowej.

3.

Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do zapłaty składki
za zadeklarowanà i okreÊlonà w umowie liczb´ osobodni.

4.

Generali zastrzega sobie prawo do okreÊlenia składki minimalnej za
okres ubezpieczenia, która potwierdzona zostanie na polisie.

5.

Z chwilà przekroczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia
zadeklarowanej liczby osobodni o 40% Generali ma prawo wezwaç
Ubezpieczajàcego do bie˝àcego uregulowania nale˝nej składki.

6.

Całkowite rozliczenie umowy ubezpieczenia (składki depozytowej)
wynikajàce, z faktycznie wykorzystanej liczby osobodni w okresie
ubezpieczenia nast´puje w ciàgu 30 dni, liczàc od dnia otrzymania
przez Generali wszystkich wymaganych raportów, nie wczeÊniej
jednak ni˝ po zakoƒczeniu okresu ubezpieczenia.

7.

Je˝eli po zakoƒczeniu okresu ubezpieczenia liczba wykorzystanych
przez Ubezpieczajàcego osobodni przekracza liczb´ zadeklarowanych i opłaconych składkà depozytowà, Generali informuje
Ubezpieczajàcego o obowiàzku dopłaty. Ubezpieczajàcy, na
podstawie otrzymanego od Generali rozliczenia, zobowiàzany jest
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do zapłaty składki w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, na
podany numer rachunku bankowego. Niedotrzymanie przez
Ubezpieczajàcego wy˝ej wymieniowego terminu mo˝e skutkowaç
naliczeniem przez Generali odsetek ustawowych.
8.

W przypadku deklarowanego limitu osobodni, który Generali
uwzgl´dniło kalkulujàc składk´ za pojedynczy osobodzieƒ Generali
na wniosek Ubezpieczajàcego dokonuje zwrotu składki z tytułu
niewykorzystanej ochrony na wskazany rachunek bankowy, z zastrze˝eniem zwrotu składki do wysokoÊci składki minimalnej
okreÊlonej na polisie.

§7
1.

2.

POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI
Ochrona ubezpieczeniowa Generali w zakresie ubezpieczenia:
1)

KLiASS, OCo, OCr, BP, SS rozpoczyna si´ w momencie
przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej
Polskiej lub granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego
przy wyjeêdzie, nie wczeÊniej jednak ni˝ w dniu oznaczonym
w dokumencie ubezpieczenia jako dzieƒ rozpocz´cia ochrony
ubezpieczeniowej oraz po opłaceniu składki, natomiast koƒczy
si´ w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy
Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju zamieszkania
Ubezpieczonego przy powrocie, nie póêniej jednak ni˝ o godzinie
24.00 w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia, jako
dzieƒ zakoƒczenia ochrony ubezpieczeniowej;

2)

NNW rozpoczyna si´ w momencie opuszczenia przez
Ubezpieczonego domu lub miejsca zatrudnienia na terenie
Rzeczypospolitej
Polskiej
lub
kraju
zamieszkania
Ubezpieczonego przy wyjeêdzie, nie wczeÊniej jednak ni˝
w dniu rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej oznaczonym
w dokumencie ubezpieczenia oraz po opłaceniu składki, fakt
ten musi byç udokumentowany przez Ubezpieczonego przedstawieniem biletu lotniczego, rezerwacji zakwaterowania,
delegacji słu˝bowej itp., natomiast koƒczy si´ w momencie
powrotu Ubezpieczonego do domu lub miejsca zatrudnienia
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania
Ubezpieczonego przy powrocie, nie póêniej jednak ni˝
o godzinie 24.00 w dniu oznaczonym w dokumencie
ubezpieczenia, jako dzieƒ zakoƒczenia ochrony ubezpieczeniowej;

3)

kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie
turystycznej – rozpoczyna si´ w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia, a koƒczy si´ w chwili rozpocz´cia imprezy
turystycznej;

4)

wczeÊniejszego powrotu z imprezy turystycznej – rozpoczyna
si´ w chwili rozpocz´cia imprezy, a koƒczy si´ w przedostatnim
dniu imprezy turystycznej;

5)

kosztów odwołania noclegów – rozpoczyna si´ w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia, a koƒczy w przedostatnim dniu
planowanego pobytu w hotelu;

6)

kosztów odwołania biletu lotniczego – rozpoczyna si´ w dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia, a koƒczy wraz z godzinà
odlotu oznaczonà na bilecie.

OdpowiedzialnoÊç Generali zawsze koƒczy si´:
1)

wraz z wyczerpaniem sumy ubezpieczenia;

2)

wraz z wygaÊni´ciem stosunku ubezpieczenia.
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3.

§8

JeÊli w momencie zawierania umowy ubezpieczenia osoba
Ubezpieczona przebywa za granicà, odpowiedzialnoÊç Generali
mo˝e rozpoczàç si´ najwczeÊniej piàtego dnia, liczàc od dnia
nast´pnego po zawarciu umowy ubezpieczenia (karencja), pod
warunkiem opłacenia składki. Karencja ta nie ma zastosowania przy
wznowieniu umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, ˝e wznowienie
to nastàpi przed zakoƒczeniem okresu ubezpieczenia wynikajàcego z poprzedniej umowy zawartej z Generali.

ODSTÑPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY
UBEZPIECZENIA

1.

Je˝eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłu˝szy ni˝
6 miesi´cy Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy.

2.

Niezale˝nie od okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta
umowa ubezpieczenia, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpiç od niej
w dowolnym terminie przed rozpocz´ciem ochrony ubezpieczeniowej.

3.

Ubezpieczajàcy ma prawo wypowiedzieç umow´ ubezpieczenia
z zachowaniem jednomiesi´cznego okresu wypowiedzenia, ze
skutkiem na koniec miesiàca kalendarzowego.

4.

Odstàpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia
Ubezpieczajàcego z obowiàzku opłacenia składki za okres, w jakim
Generali udzielało ochrony ubezpieczeniowej.

5.

Chcàc odstàpiç lub wypowiedzieç umow´ ubezpieczenia i ubiegaç
si´ o zwrot składki Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany przekazaç do
Generali oryginał dokumentu ubezpieczenia wraz z pismem
o odstàpienie lub wypowiedzenie umowy, a w przypadku odstàpienia lub wypowiedzenia umowy, której okres ubezpieczenia si´
rozpoczàł, Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest ponadto zło˝yç
oÊwiadczenie, czy w okresie odpowiedzialnoÊci Generali miało
miejsce zdarzenie obj´te ochronà ubezpieczeniowà wynikajàcà
z umowy, z tytułu, którego Generali wypłaciło lub b´dzie
zobowiàzane wypłaciç Êwiadczenie.

6.

Za dat´ odstàpienia od umowy ubezpieczenia uwa˝a si´ dat´ otrzymania przez Generali pisma o odstàpienie.

7.

W przypadku wygaÊni´cia stosunku ubezpieczenia za okres
niewykorzystanej ochrony Ubezpieczajàcemu przysługuje zwrot
składki ubezpieczeniowej.

8.

W przypadku odstàpienia od umowy ubezpieczenia wysokoÊç
składki podlegajàcej zwrotowi liczona jest od dnia otrzymania przez
Generali pisma o odstàpienie.

9.

Odstàpienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia nale˝y
dokonaç w formie pisemnej, pod rygorem niewa˝noÊci.

§9

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

1.

Składk´ ubezpieczeniowà oblicza si´ na podstawie taryfy składek,
obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy, za okres, w którym Generali
udziela ochrony ubezpieczeniowej.

2.

Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany
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opłaciç składk´ ubezpieczeniowà w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia.
3.

Składka jest płatna jednorazowo w złotych polskich.

4.

Je˝eli zapłata składki dokonana jest w formie gotówkowej,
za zapłat´ uwa˝a si´ moment wpłaty gotówki upowa˝nionemu
agentowi Generali.

5.

Je˝eli zapłata składki dokonana jest w formie przelewu bankowego,
za zapłat´ uwa˝a si´ moment skutecznego dokonania przelewu tj.
wpłaty wymaganej kwoty, na wskazany rachunek, w dacie
przelewu, potwierdzony dokumentem dokonania przelewu.

6.

Je˝eli zapłata składki dokonana jest w formie przekazu pocztowego,
za zapłat´ uwa˝a si´ moment dokonania przekazu w urz´dzie pocztowym na właÊciwy rachunek Generali potwierdzony dokumentem
dokonania przekazu.

7.

Nieopłacenie składki lub jej pierwszej raty w terminie wyznaczonym
przed datà rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej powoduje brak
uruchomienia ochrony ubezpieczeniowej.

8.

W sytuacji, gdy termin płatnoÊci składki lub jej pierwsza raty został
wyznaczony po dacie rozpocz´cia ochrony ubezpieczeniowej,
a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie,
Generali mo˝e wypowiedzieç umow´ ze skutkiem natychmiastowym i jednoczeÊnie ˝àda zapłaty składki za okres, przez który
ponosił odpowiedzialnoÊç. W przypadku braku wypowiedzenia,
umowa rozwiàzuje si´ z koƒcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka.

9.

W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki powoduje ustanie odpowiedzialnoÊci Generali,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczajàcego
wezwania do zapłaty składki.

10. Opłacenie składki w kwocie ni˝szej ni˝ wymagana umowà skutkuje
brakiem odpowiedzialnoÊci Generali i jest traktowane jako
nieopłacenie składki w terminie.

§ 10 ÂWIADCZENIA
1.

Ci´˝ar udowodnienia zajÊcia zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià Generali oraz wykazanie uprawnieƒ do otrzymania Êwiadczenia
spoczywa na osobie ubiegajàcej si´ o Êwiadczenie.

2.

Generali jest wolne od odpowiedzialnoÊci, je˝eli Ubezpieczajàcy
wyrzàdził szkod´ umyÊlnie lub w wyniku ra˝àcego niedbalstwa,
chyba ˝e zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznoÊciach wzgl´dom słusznoÊci.

3.

Ustalenie zasadnoÊci roszczenia i wysokoÊci Êwiadczenia nast´puje na podstawie pełnej dokumentacji, okreÊlonej w niniejszych
OWU, przedło˝onej przez Ubezpieczonego lub osob´ wyst´pujàcà
w jego imieniu. Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji
przedło˝onych dokumentów.

4.

Na ˝àdanie Generali Ubezpieczony lub osoba wyst´pujàca w jego
imieniu zobowiàzani sà do przedstawienia innych dokumentów,
uznanych przez Generali za niezb´dne do stwierdzenia zasadnoÊci
roszczenia lub wysokoÊci Êwiadczenia.

5.

Podanie przez Ubezpieczonego nieprawdziwych danych dotyczàcych okolicznoÊci lub skutków zdarzenia obj´tego umowà ubezpieczenia, czy te˝ uchylenie si´ od udzielenia wyjaÊnieƒ mo˝e
powodowaç utrat´ prawa do korzystania z usług lub odmow´
wypłaty Êwiadczenia.
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6.

Prawo do odebrania Êwiadczenia na wypadek Êmierci
Ubezpieczonego przysługuje na podstawie przedło˝onego aktu
zgonu Ubezpieczonego i innych wymaganych przez Generali dokumentów osobie wskazanej przez Ubezpieczonego na piÊmie, tj. tzw.
Uposa˝onemu. JeÊli Uposa˝ony nie został wyznaczony, nie ˝ył
w dniu Êmierci Ubezpieczonego lub stracił prawo do Êwiadczenia,
Êwiadczenie jest wypłacane członkom rodziny Ubezpieczonego
według nast´pujàcej kolejnoÊci:
1)

mał˝onkowi;

2)

dzieciom w równych cz´Êciach (w przypadku braku współmał˝onka);

3)

rodzicom w równych cz´Êciach (w przypadku braku współmał˝onka i dzieci);

4)

rodzeƒstwu w równych cz´Êciach (w przypadku braku współmał˝onka, dzieci i rodziców);

5)

dalszym spadkobiercom ustawowym (w przypadku braku
współmał˝onka, dzieci, rodziców i rodzeƒstwa).

7.

Generali wypłaca Êwiadczenie do wysokoÊci sum ubezpieczenia
w ramach poszczególnych ubezpieczeƒ.

8.

Âwiadczenia wypłacane Ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej
sà realizowane w złotych polskich i stanowià równowartoÊç kwot
w innych walutach, przeliczonych na złote, według kursu opublikowanego przez NBP w tabelach kursów Êrednich walut obcych
z dnia poprzedzajàcego dzieƒ wydania decyzji o wypłacie Êwiadczenia lub jego cz´Êci, (za wyjàtkiem Êwiadczeƒ wypłacanych
z tytułu ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków) i sà
realizowane maksymalnie do wysokoÊci wskazanych w umowie
ubezpieczenia sum ubezpieczenia. Âwiadczenie przekazywane jest
na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego.

9.

Generali zobowiàzane jest spełniç Êwiadczenie w terminie 30 dni,
liczàc od daty otrzymania zgłoszenia zdarzenia obj´tego umowà
ubezpieczenia.

10. JeÊli wyjaÊnienie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia
odpowiedzialnoÊci lub wysokoÊci Êwiadczenia w terminie 30 dni
okazało si´ niemo˝liwe, wówczas Êwiadczenie zostanie wypłacone
w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci wyjaÊnienie tych okolicznoÊci było mo˝liwe. Jednak˝e
Generali wypłaci bezspornà w Êwietle przedło˝onych dokumentów
cz´Êç Êwiadczenia w terminie przewidzianym w ust. 9 niniejszego
paragrafu.
11. Realizacja usług assistance gwarantowanych niniejszymi OWU
mo˝e zostaç opóêniona na skutek strajków, zamieszek, niepokojów
społecznych, aktów terroru, wojny domowej lub wojny o zasi´gu
mi´dzynarodowym, promieniowania radioaktywnego lub jonizujàcego, zdarzenia losowego lub siły wy˝szej.
12. Przedmiotem Ubezpieczenia Podró˝y Zagranicznych nie jest
zadoÊçuczynienie za doznanà krzywd´, ból cierpienie fizyczne albo
moralne.

§ 11 ROSZCZENIE REGRESOWE
1.

Z dniem wypłaty Êwiadczenia, na Generali przechodzi roszczenie
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod´, do wysokoÊci wypłaconego przez Generali odszkodowania. Je˝eli Generali
pokryło tylko cz´Êç szkody, Ubezpieczajàcemu (Ubezpieczonemu)
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przysługuje pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ przed roszczeniem Generali w stosunku do pozostałej cz´Êci, (z zastrze˝eniem
ubezpieczenia OCo i OCr w rozumieniu niniejszych OWU).
2.

Je˝eli Ubezpieczajàcy (Ubezpieczony) rezygnuje lub zrezygnował
z prawa dochodzenia roszczenia wobec osoby trzeciej, lub z prawa
słu˝àcego zabezpieczeniu roszczenia, bez zgody Generali,
Generali zostaje zwolnione z obowiàzku wypłaty odszkodowania
a Ubezpieczajàcemu nie przysługuje zwrot składki.

3.

PrzejÊcie roszczeƒ na Generali nie nast´puje, je˝eli sprawcà szkody
jest osoba pozostajàca z Ubezpieczajàcym (Ubezpieczonym) we
wspólnym gospodarstwie domowym, chyba ˝e sprawca wyrzàdził
szkod´ umyÊlnie.

4.

Ubezpieczony jest zobowiàzany do dostarczenia Generali
wszelkich informacji i dokumentów oraz umo˝liwienia prowadzenia
czynnoÊci niezb´dnych do skutecznego dochodzenia roszczeƒ
regresowych.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I POMOCY
ASSISTANCE
§ 12 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
KLIASS
1.

2.

Przedmiotem ubezpieczenia sà:
1)

koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego, który
w okresie podró˝y zagranicznej musiał niezwłocznie poddaç
si´ leczeniu w zwiàzku z nagłym zachorowaniem lub
nieszcz´Êliwym wypadkiem, w zakresie niezb´dnym do przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umo˝liwiajàcego
jego powrót lub transport do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju
zamieszkania Ubezpieczonego, z zastrze˝eniem ust. 7, 8
niniejszego paragrafu;

2)

koszty usług zwiàzanych z pomocà w podró˝y tj. tzw. usług
assistance.

Za koszty leczenia uwa˝a si´ wydatki poniesione na:
1)

badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza;

2)

konsultacje lekarskie;

3)

dojazd lekarza z najbli˝szej placówki słu˝by zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy
wymaga tego jego stan zdrowia;

4)

zakup płynów infuzyjnych, lekarstw i Êrodków opatrunkowych,
a tak˝e ortopedycznych Êrodków pomocniczych (np. protezy,
kule) przepisanych przez lekarza za wyjàtkiem od˝ywek,
Êrodków wzmacniajàcych i preparatów kosmetycznych;

5)

napraw´ protez (z wyjàtkiem protez stomatologicznych)
bezpoÊrednio po wypadku za granicà, w przypadku, gdy ich
uszkodzenie zwiàzane było z nieszcz´Êliwym wypadkiem obj´tym odpowiedzialnoÊcià Generali i jest potwierdzone
dokumentacjà lekarskà do równowartoÊci 150 euro;

6)

transport Ubezpieczonego z miejsca nieszcz´Êliwego wypadku lub nagłego zachorowania do najbli˝szego szpitala lub
placówki słu˝by zdrowia;

7)

pobyt w szpitalu tj. leczenie, badania, zabiegi i operacje,
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których przeprowadzenia nie mo˝na było, ze wzgl´du na stan
zdrowia Ubezpieczonego, odło˝yç do czasu powrotu na teren
Rzeczypospolitej
Polskiej
lub
kraju
zamieszkania
Ubezpieczonego;
Centrum Pomocy Generali z siedzibà w Polsce dokonuje
wyboru szpitala, który najlepiej odpowiada stanowi zdrowia
Ubezpieczonego, rezerwuje miejsce i jeÊli wymaga tego stan
zdrowia Ubezpieczonego, organizuje dowóz do szpitala Êrodkiem transportu sanitarnego, informuje szpital o warunkach
płatnoÊci oraz pozostaje w ciàgłym kontakcie ze szpitalem.
Generali pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty
hospitalizacji bezpoÊrednio na konto szpitala lub za poÊrednictwem swojego przedstawiciela;
8)

honoraria lekarskie;

9)

transport Ubezpieczonego do innego szpitala, je˝eli placówka
medyczna, w której Ubezpieczony jest hospitalizowany, nie
zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu
zdrowia, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza
prowadzàcego leczenie, po uzgodnieniu z Centrum Pomocy
Generali;

10) poród, który nastàpi przed 32 tygodniem cià˝y i zwiàzanà z nim
opiek´ nad matkà i dzieckiem do równowartoÊci 2.000 euro;
11) jednà wizyt´ lekarskà zwiàzanà z cià˝à i zwiàzany z nià
transport do placówki medycznej, do równowartoÊci 150 euro
dla wszystkich zachorowaƒ nie zwiàzanych z porodem, wymagajàcych udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej;
12) leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów
bólowych i zapalnych do równowartoÊci 120 euro dla wszystkich zachorowaƒ, wymagajàcych udzielenia natychmiastowej
pomocy lekarskiej, zaistniałych w okresie ochrony
ubezpieczeniowej;
3.

W Pakiecie Assistance 1 Generali zapewnia:
1)

2)

Całodobowy dy˝ur telefoniczny Centrum Pomocy Generali
Ubezpieczony mo˝e przez całà dob´ uzyskaç informacje
i pomoc m.in. w j´zyku polskim. Centrum Pomocy Generali na
podstawie informacji uzyskanych od Ubezpieczonego,
zorganizuje pomoc w ka˝dej sytuacji obj´tej ochronà ubezpieczeniowà.
Kontakt i telekonferencja z osobà bliskà
W przypadku, gdy podczas zagranicznej podró˝y
Ubezpieczonego ulegnie on nieszcz´Êliwemu wypadkowi lub
nagłemu zachorowaniu Centrum Pomocy Generali mo˝e
poinformowaç rodzin´/osob´ bliskà o stanie zdrowia
Ubezpieczonego a tak˝e mo˝e zorganizowaç telekonferencj´
Ubezpieczonego z rodzinà/osobà bliskà.

3)

Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej
lub kraju zamieszkania
Generali zapewnia organizacj´ i pokrycie kosztów transportu
osoby Ubezpieczonej do placówki słu˝by zdrowia lub miejsca
zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju
zamieszkania Ubezpieczonego, o ile wymaga tego jej stan
zdrowia, a uprzednio przewidziany Êrodek transportu nie mo˝e
byç wykorzystany. Transport odbywa si´ dostosowanym
do stanu zdrowia Ubezpieczonego Êrodkiem transportu, po
udzieleniu poszkodowanemu niezb´dnej pomocy medycznej
za granicà, umo˝liwiajàcej transport na teren Rzeczypospolitej
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Polskiej
lub
kraju
zamieszkania
Ubezpieczonego.
O koniecznoÊci, mo˝liwoÊci i wyborze miejsca, do którego
odbywa si´ transport decydujà lekarze Centrum Pomocy
Generali, w porozumieniu z lekarzem prowadzàcym.
Transport Ubezpieczonego Êwiadczony jest do kwoty, jaka
odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali
takiego transportu na teren Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrze˝eniem jednak, ˝e koszt transportu pokrywany jest maksymalnie do wysokoÊci sumy ubezpieczenia wskazanej dla
kosztów leczenia i Assistance. Koszt transportu nie pomniejsza
sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i Assistance.
W przypadku zorganizowania transportu we własnym zakresie
przez członków rodziny Ubezpieczonego lub osoby trzecie,
Generali mo˝e zrefundowaç, w granicach sumy ubezpieczenia
kosztów leczenia i Assistance , poniesione koszty, jednak do
wysokoÊci kosztów, jakie poniosłoby Centrum Pomocy
Generali organizujàc transport Ubezpieczonego na teren
Rzeczpospolitej Polskiej.
4)

Transport zwłok Ubezpieczonego
W przypadku, gdy Ubezpieczony zmarł w trakcie podró˝y
zagranicznej, a Êmierç wystàpiła w wyniku nieszcz´Êliwego
wypadku lub nagłego zachorowania, Generali w porozumieniu
z rodzinà Ubezpieczonego organizuje wszelkie formalnoÊci
oraz pokrywa koszty:
a) transportu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania
Ubezpieczonego. Transport zwłok Êwiadczony jest do kwoty
jaka odpowiada zorganizowaniu takiego transportu przez
Centrum Pomocy Generali na teren Rzeczypospolitej
Polskiej i jego koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia
kosztów leczenia i pomocy assistance;
b) zakupu trumny przewozowej do równowartoÊci 1.000 euro;
Wyboru sposobu i Êrodka transportu zwłok dokonuje
Centrum Pomocy Generali.
Centrum Pomocy Generali mo˝e równie˝ zorganizowaç
i pokryç koszty kremacji i transportu urny (prochów) na
teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania
Ubezpieczonego, czy te˝ pochówku za granicà jednak
do wysokoÊci kosztów, jakie poniosłoby Centrum Pomocy
Generali organizujàc przewóz zwłok Ubezpieczonego na
teren Rzeczypospolitej Polskiej;
W przypadku zorganizowania transportu przez członków
rodziny Ubezpieczonego lub osoby trzecie we własnym
zakresie, Generali zrefunduje poniesione koszty jednak
do wysokoÊci kosztów, jakie poniosłoby Centrum Pomocy
Generali organizujàc przewóz zwłok Ubezpieczonego na
teren Rzeczypospolitej Polskiej.

5)

Przekazanie informacji
W razie zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia niezale˝nego
od Ubezpieczonego (strajk, uprowadzenie samolotu, wypadek
lub choroba itp.), które spowodowało opóênienie lub zmian´
przebiegu podró˝y Ubezpieczonego, Centrum Pomocy
Generali na ˝yczenie Ubezpieczonego przeka˝e niezb´dne
informacje wskazanej instytucji. Ponadto na wniosek
Ubezpieczonego, Centrum Pomocy Generali doło˝y staraƒ
w celu zmiany rezerwacji hotelu, samochodu lub linii lotniczej.
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6)

Pomoc w przypadku kradzie˝y lub utraty dokumentów
W przypadku, gdy Ubezpieczonemu zagin´ły lub zostały
skradzione nast´pujàce dokumenty: paszport, dokument ubezpieczenia, bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe lub na prom,
Centrum Pomocy Generali poinformuje Ubezpieczonego o
niezb´dnych działaniach, jakie nale˝y podjàç w zwiàzku z ich utratà
oraz w celu uzyskania dokumentów zast´pczych.
W razie zagini´cia kart płatniczych lub czeków Centrum
Pomocy Generali podejmie działania w celu zablokowania
konta bankowego Ubezpieczonego polegajàce na:
a) podaniu osobie Ubezpieczonej numeru telefonu do banku
prowadzàcego rachunek;
b) przekazaniu do banku informacji o kradzie˝y lub zagini´ciu,
które miały miejsce.
Centrum Pomocy Generali nie ponosi jednak odpowiedzialnoÊci za skutecznoÊç czy prawidłowoÊç zablokowania konta
Ubezpieczonego przez bank, czy te˝ za powstałe w zwiàzku
z tym faktem szkody.

7)

Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu baga˝u
W przypadku utraty lub bł´dnego skierowania przez przewoênika lotniczego baga˝u podró˝nego osoby Ubezpieczonej,
Centrum Pomocy Generali poczyni starania w celu odzyskania
i przekazania Ubezpieczonemu utraconego baga˝u.

8)

Przedłu˝enie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych
Okres ubezpieczenia mo˝e zostaç przedłu˝ony bez
koniecznoÊci opłacenia dodatkowej składki, o nie wi´cej ni˝
24 godziny w przypadku, gdy powrót Ubezpieczonego opóênia si´ z przyczyn losowych nie le˝àcych po stronie
Ubezpieczonego takich jak:
a) awaria Êrodka transportu komunikacji làdowej, wodnej lub
powietrznej;
b) zdarzenia losowe: po˝ar, huragan, powódê, deszcz nawalny,
grad, lawina, bezpoÊrednie uderzenie piorunu, trz´sienie,
zapadanie lub osuwanie si´ ziemi, wybuchu lub upadku
pojazdu powietrznego;
c) akcja ratownicza, prowadzona w zwiàzku ze zdarzeniami
losowymi wymienionymi w ppkt. b niniejszego punktu;
d) odwołanie lub opóênienie Êrodka transportu publicznego,
ze wzgl´du na złe warunki atmosferyczne;
e) wypadek w komunikacji làdowej, wodnej lub powietrznej.
W przypadku zagro˝enia przedłu˝enia si´ podró˝y
zagranicznej Ubezpieczony zobowiàzany jest niezwłocznie
skontaktowaç si´ z Centrum Pomocy Generali.
Warunkiem wypłaty Êwiadczenia przez Generali w okresie
przedłu˝enia ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach
nagłych jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego zajÊcia ww. zdarzeƒ. W przypadku awarii Êrodka komunikacji
dokumentem potwierdzajàcym jest rachunek za napraw´
lub holowanie samochodu lub pisemne potwierdzenie awarii
przez przewoênika.

4.

W Pakiecie Assistance 2 Generali zapewnia usługi dost´pne
w Pakiecie Assistance 1 i dodatkowo:
1)

Transport osób towarzyszàcych Ubezpieczonemu w podró˝y
zagranicznej w razie jego Êmierci
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Je˝eli Ubezpieczony w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku lub
nagłego zachorowania zmarł podczas podró˝y zagranicznej,
Centrum Pomocy Generali zorganizuje i opłaci transport na
teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania
Ubezpieczonego członków jego rodziny ubezpieczonych
w Generali, które w dniu jego Êmierci towarzyszyły mu
w podró˝y zagranicznej. Generali pokrywa koszty transportu
członków rodziny Ubezpieczonego pociàgiem lub autobusem
– według wyboru Centrum Pomocy Generali, a w przypadku
gdy przewidywany czas dojazdu pociàgiem lub autobusem
przekracza 12 godzin, Centrum Pomocy Generali pokrywa
koszty transportu samolotem klasy ekonomicznej, pod warunkiem, i˝ pierwotnie przewidziany Êrodek transportu nie mo˝e
byç wykorzystany.
Transport ubezpieczonych członków rodziny towarzyszàcych
Ubezpieczonemu Êwiadczony jest do kwoty jaka odpowiada
zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej a jego koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy
assistance.
2)

Opiek´ nad towarzyszàcymi Ubezpieczonemu w podró˝y
zagranicznej niepełnoletnimi dzieçmi
W przypadku hospitalizacji lub Êmierci Ubezpieczonego, je˝eli
zdarzenia te były nast´pstwem nieszcz´Êliwego wypadku lub
nagłego zachorowania, Centrum Pomocy Generali organizuje
i pokrywa koszty zakwaterowania, wy˝ywienia oraz transport
niepełnoletniego dziecka (dzieci) podró˝ujàcego wspólnie
z Ubezpieczonym, w przypadku gdy w czasie podró˝y znajdowało si´ ono pod jego wyłàcznà opiekà. Generali pokrywa
wydatki poniesione na zakwaterowanie i wy˝ywienie niepełnoletniego dziecka (dzieci) maksymalnie za okres do 7 dni, z limitem dziennym do równowartoÊci 100 euro. Generali pokrywa
koszty transportu, niepełnoletniego dziecka (dzieci)
Ubezpieczonego, pociàgiem lub autobusem - według wyboru
Centrum Pomocy Generali, a w przypadku gdy przewidywany
czas dojazdu pociàgiem lub autobusem przekracza 12 godzin,
Centrum Pomocy Generali pokrywa koszty transportu
samolotem klasy ekonomicznej na teren Rzeczypospolitej
Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, lub do miejsca zamieszkania osoby wyznaczonej przez Ubezpieczonego
do opieki nad dzieckiem (dzieçmi) na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, kraju zamieszkania Ubezpieczonego lub w kraju
hospitalizacji Ubezpieczonego. Transport ten odbywa si´ pod
opiekà przedstawiciela Generali.
Transport niepełnoletniego dziecka (dzieci) Ubezpieczonego
Êwiadczony jest do kwoty jaka odpowiada zorganizowaniu
przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren
Rzeczypospolitej Polskiej a jego koszt nie pomniejsza sumy
ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance.

3)

Pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszàcej
Ubezpieczonemu w podró˝y zagranicznej
a) W przypadku nagłego zachorowania lub nieszcz´Êliwego
wypadku Ubezpieczonego wymagajàcego hospitalizacji,
Centrum Pomocy Generali organizuje i pokrywa koszty zakwaterowania, wy˝ywienia i transportu powrotnego jednej
osoby towarzyszàcej Ubezpieczonemu, je˝eli jej obecnoÊç
jest konieczna i zalecona na piÊmie przez lekarza
prowadzàcego leczenie Ubezpieczonego za granicà.
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Transport osoby towarzyszàcej odbywa si´ z miejsca hospitalizacji Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania osoby
towarzyszàcej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju
zamieszkania Ubezpieczonego;
b) W razie Êmierci Ubezpieczonego b´dàcej nast´pstwem
nagłego zachorowania lub nieszcz´Êliwego wypadku,
Centrum Pomocy Generali organizuje i pokrywa koszty
zakwaterowania, wy˝ywienia oraz transportu powrotnego
jednej osoby, która pozostaje z ciałem Ubezpieczonego
i towarzyszy mu w drodze na teren Rzeczypospolitej Polskiej
lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Transport osoby
towarzyszàcej w drodze na teren Rzeczypospolitej Polskiej
lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego odbywa si´
do miejsca pochówku lub do odpowiedniej placówki na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania
Ubezpieczonego. O wyborze miejsca, do którego odbywa
si´ podró˝ decyduje Centrum Pomocy Generali.
Refundacja poniesionych kosztów udzielana jest maksymalnie za okres nie dłu˝szy ni˝ 7 dni, z limitem dziennym
do równowartoÊci 100 euro. Generali pokrywa koszty
transportu tej osoby pociàgiem lub autobusem - według
wyboru Centrum Pomocy Generali, a w przypadku, gdy
przewidywany czas podró˝y pociàgiem lub autobusem
przekracza 12 godzin, Centrum Pomocy Generali pokrywa
koszty transportu samolotem klasy ekonomicznej. Transport
Êwiadczony jest do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu
przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren
Rzeczypospolitej Polskiej a jego koszt nie pomniejsza sumy
ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance.
4)

Transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego
W przypadku gdy:
a) przewidywany okres hospitalizacji, której Ubezpieczony
został poddany za granicà, poÊwiadczony pisemnà opinià
lekarza prowadzàcego leczenie, jest dłu˝szy ni˝ 7 dni
i Ubezpieczonemu w podró˝y nie towarzyszy osoba pełnoletnia;
b) osoba Ubezpieczona jest hospitalizowana i nie ukoƒczyła
18 roku ˝ycia a za granicà nie towarzyszy jej rodzic (prawny
opiekun);
c) Ubezpieczony znajduje si´ w stanie zagro˝enia ˝ycia
poÊwiadczonym pisemnà opinià lekarza prowadzàcego
leczenie;
Centrum Pomocy Generali organizuje i pokrywa koszty
pobytu
i
transportu
do
miejsca
hospitalizacji
Ubezpieczonego i z powrotem do miejsca zamieszkania,
jednej osobie wezwanej przez Ubezpieczonego
do towarzyszenia
mu,
zamieszkałej
na
terenie
Rzeczypospolitej Polskiej lub w kraju zamieszkania czy hospitalizacji Ubezpieczonego. Generali pokrywa koszty transportu pociàgiem lub autobusem – według wyboru Centrum
Pomocy Generali, a w przypadku, gdy przewidywany czas
dojazdu pociàgiem lub autobusem przekracza 12 godzin,
Centrum Pomocy Generali pokrywa koszty transportu
samolotem klasy ekonomicznej. Transport Êwiadczony jest
do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum
Pomocy Generali takiego transportu na teren i z terenu
Rzeczypospolitej Polskiej a jego koszt nie pomniejsza sumy
ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance.
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Refundacja poniesionych kosztów zwiàzanych z pobytem
osoby wezwanej do towarzyszenia odbywa si´ maksymalnie
za okres do 7 dni, z limitem dziennym do równowartoÊci 100
euro.
5)

Kierowc´ zast´pczego
W przypadku, gdy stan zdrowia Ubezpieczonego na skutek
nagłego zachorowania lub nieszcz´Êliwego wypadku,
potwierdzony pisemnie przez lekarza prowadzàcego leczenie
za granicà, nie pozwala mu na prowadzenie pojazdu samochodowego, (którym wczeÊniej odbywał podró˝) w czasie
powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju
zamieszkania Ubezpieczonego, a w podró˝y zagranicznej nie
towarzyszy mu ˝adna osoba posiadajàca prawo jazdy,
Centrum Pomocy Generali organizuje i pokrywa koszty
zwiàzane z kierowcà zast´pczym. Koszty te pokrywane sà
do równowartoÊci 1.000 euro. Transport osób i pojazdu odbywa si´ na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. W przypadku, gdy wraz z kierowcà
zast´pczym liczba osób odbywajàcych podró˝ powrotnà na
teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania
Ubezpieczonego jest wi´ksza ni˝ liczba miejsc, na którà pojazd
jest zarejestrowany, Generali nie ponosi dodatkowych kosztów
transportu.

6)

Informacje przed podró˝à
Po zawarciu umowy ubezpieczenia, Ubezpieczony, mo˝e
otrzymaç dost´p do informacji o kraju, do którego wyje˝d˝a
typu:
a) wymagane dokumenty i szczepienia;
b) adresy polskich ambasad i konsulatów;
c) najdogodniejsze połàczenia komunikacji lotniczej z danym
krajem;
d) atrakcje turystyczne;
e) prognoza pogody, ceny autostrad, ceny podstawowych
produktów spo˝ywczych, podstawowe kursy walut, podstawowe Êwi´ta narodowe;
f) zakres usług medycznych gwarantowanych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia w poszczególnych krajach
członkowskich Unii Europejskiej.

7)

Zast´pstwo w podró˝y słu˝bowej
Je˝eli wskutek nagłego zachorowania lub nieszcz´Êliwego
wypadku obj´tego odpowiedzialnoÊcià Generali, nie jest mo˝liwe wykonywanie przez Ubezpieczonego czynnoÊci
słu˝bowych w czasie pobytu za granicà, przez okres co najmniej 10 dni, Centrum Pomocy Generali zorganizuje i pokryje
koszty transportu (pociàgiem lub autobusem – według wyboru
Centrum Pomocy Generali, a w przypadku gdy przewidywany
czas dojazdu pociàgiem lub autobusem przekracza 12 godzin,
samolotem klasy ekonomicznej) do równowartoÊci 500 euro
dla pracownika oddelegowanego przez Ubezpieczajàcego na
zast´pstwo. Organizacja i pokrycie kosztów lub ich refundacja
musi byç uprzednio zaakceptowana przez Centrum Pomocy
Generali. Usługa mo˝e byç Êwiadczona, gdy pracodawca
i Ubezpieczajàcy to ten sam podmiot.

8)

Pokrycie kosztów poszukiwaƒ w górach i na morzu
Centrum Pomocy Generali pokrywa koszty poszukiwaƒ
Ubezpieczonego w górach i na morzu do równowartoÊci 5.500

22

euro. Usługa poszukiwania odbywa si´ przez wyspecjalizowane słu˝by ratownictwa górskiego lub morskiego na
terenie danego kraju lub obszarze mi´dzynarodowym. Usługa
Êwiadczona jest od momentu otrzymania zgłoszenia zagini´cia
przez dane słu˝by. Generali nie pokrywa kosztów w przypadku
domniemania zagro˝enia porwaniem.
9)

Pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu
Centrum Pomocy Generali pokrywa koszty ratownictwa
Ubezpieczonego w górach i na morzu do równowartoÊci 5.500
euro. Usługa ratownictwa odbywa si´ przez wyspecjalizowane
słu˝by ratownicze na terenie danego kraju lub obszarze
mi´dzynarodowym. Usługa Êwiadczona jest od momentu
odnalezienia Ubezpieczonego do momentu przekazania go
odpowiednim słu˝bom medycznym.

10) Pomoc w przypadku opóênienia lotu
Je˝eli w wyniku udokumentowanego opóênienia lotu
licencjonowanych linii lotniczych, w trakcie podró˝y
zagranicznej (z wyłàczeniem terenu Rzeczypospolitej Polskiej
i kraju zamieszkania Ubezpieczonego) o co najmniej 6 godzin
w stosunku do czasu odlotu planowanego w rozkładzie lotów,
na który Ubezpieczony posiada wa˝ny bilet, Centrum Pomocy
Generali zwraca poniesione przez Ubezpieczonego niezb´dne
wydatki na zakup artykułów pierwszej potrzeby (tj. artykułu
spo˝ywcze, posiłki, przybory toaletowe) do równowartoÊci 100
euro. Ponadto Centrum Pomocy Generali udziela informacji
o wolnych miejscach hotelowych znajdujàcych si´ w pobli˝u
lotniska, na którym znajduje si´ Ubezpieczony.
Usługa nie dotyczy lotów czarterowych. Generali nie ponosi
odpowiedzialnoÊci za jakiekolwiek straty, jakie poniósł
Ubezpieczony w zwiàzku z niezrealizowaniem w terminie
wyjazdu oraz za koszty poniesione przez Ubezpieczonego
w zwiàzku z opóênieniem zagranicznego lotu rejsowego,
do których pokrycia zobowiàzany jest zawodowy przewoênik
lotniczy na mocy obowiàzujàcego prawa.
5.

W Pakiecie Assistance 3 Generali zapewnia usługi dost´pne
w Pakiecie Assistance 2 i dodatkowo:
1)

Wy˝ywienie i zakwaterowanie Ubezpieczonego za granicà
w celu rekonwalescencji
W przypadku, gdy transport Ubezpieczonego na teren
Rzeczypospolitej
Polskiej
lub
kraju
zamieszkania
Ubezpieczonego nie mo˝e nastàpiç bezpoÊrednio po
zakoƒczeniu hospitalizacji, zwiàzanej z nieszcz´Êliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzàcego leczenie za granicà, Generali
gwarantuje pokrycie kosztów wy˝ywienia i zakwaterowania
Ubezpieczonego za granicà w celu rekonwalescencji, przez
okres nie dłu˝szy ni˝ 7 dni, maksymalnie do równowartoÊci
100 euro za ka˝dy dzieƒ pobytu.

2)

Pomoc w przypadku koniecznoÊci wczeÊniejszego powrotu
Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju
zamieszkania Ubezpieczonego
Je˝eli Ubezpieczony zmuszony jest do nagłego,
wczeÊniejszego powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub
kraju zamieszkania Ubezpieczonego, a pierwotnie
przewidziany Êrodek transportu nie mo˝e byç wykorzystany,
Centrum Pomocy Generali zorganizuje i pokryje koszty
transportu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej
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lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego pociàgiem lub autobusem – według wyboru Centrum Pomocy Generali, a w przypadku gdy przewidywany czas dojazdu pociàgiem lub autobusem przekracza 12 godzin, Centrum Pomocy Generali
zorganizuje i pokryje koszty transportu samolotem klasy
ekonomicznej. Âwiadczenie to przysługuje tylko w przypadku:
a) nagłego powa˝nego zachorowania, zwiàzanego z hospitalizacjà lub Êmiercià członka rodziny Ubezpieczonego;
b) zaistniałych powa˝nych zdarzeƒ losowych w miejscu
zamieszkania Ubezpieczonego (tj. po˝ar, zalanie mieszkania
lub włamanie do mieszkania), stosownie udokumentowanych, powodujàcych koniecznoÊç wykonania czynnoÊci prawnych i administracyjnych, przy których niezb´dna
jest obecnoÊç Ubezpieczonego.
KoniecznoÊç wczeÊniejszego powrotu Ubezpieczonego
musi zostaç udokumentowana i uprzednio zaakceptowana
przez Centrum Pomocy Generali.
Transport Êwiadczony jest do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej a jego koszt nie
pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy
assistance.
3)

Kontynuacj´ zaplanowanej podró˝y
Centrum Pomocy Generali na ˝yczenie Ubezpieczonego organizuje i pokrywa koszty transportu Ubezpieczonego z miejsca
jego hospitalizacji do kolejnego etapu udokumentowanej,
przerwanej podró˝y (pociàgiem lub autobusem – według
wyboru Centrum Pomocy Generali, a w przypadku, gdy
przewidywany czas dojazdu pociàgiem lub autobusem
przekracza 12 godzin, samolotem klasy ekonomicznej) w przypadku, gdy stan zdrowia Ubezpieczonego, po zakoƒczeniu
leczenia szpitalnego, zwiàzanego z nagłym zachorowaniem
lub nieszcz´Êliwym wypadkiem pozwala na jej kontynuowanie.

4)

Pomoc prawnà
W przypadku, gdy Ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem
sprawiedliwoÊci w kraju, w którym si´ znajduje, Centrum
Pomocy Generali zorganizuje i opłaci honorarium adwokata
i tłumacza, pod warunkiem, ˝e zarzucane Ubezpieczonemu
czyny dotyczà wyłàcznie czynów z zakresu odpowiedzialnoÊci
cywilnej według prawa paƒstwa, w którym Ubezpieczony si´
znajduje. Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za działania
osoby Êwiadczàcej pomoc prawnà. Pomoc prawna jest
udzielana do równowartoÊci 1.200 euro dla wszystkich zdarzeƒ
zaistniałych w czasie okresu ubezpieczenia. Generali nie
ponosi
odpowiedzialnoÊci,
je˝eli
problem
prawny
Ubezpieczonego dotyczy jego działalnoÊci zawodowej, pracy
za granicà lub prowadzenia i posiadania pojazdu mechanicznego.

5)

Wypłat´ w poczet kaucji
Je˝eli w zwiàzku z zaistniałym podczas podró˝y zagranicznej
zdarzeniem, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoÊç,
został on zatrzymany lub tymczasowo aresztowany przez
organa Êcigania kraju, w którym si´ znajduje i konieczne jest
wniesienie kaucji, aby uzyskaç zwolnienie z aresztu lub miejsca zatrzymania, Generali dokona wpłaty kwoty na rzecz kaucji
maksymalnie do równowartoÊci 1.200 euro. Wypłaty dokonuje
si´ po otrzymaniu podpisanego przez Ubezpieczonego weksla
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por´czonego przez osob´ trzecià oraz deklaracji wekslowej.
Kwota na rzecz kaucji nie jest wypłacana w przypadku
umyÊlnego działania Ubezpieczonego, wszelkiego rodzaju
mandatów drogowych, grzywien, kar pieni´˝nych, handlu
narkotykami, Êrodkami odurzajàcymi, alkoholem, lub udziału
Ubezpieczonego w działaniach o charakterze przest´pczym,
politycznym i aktach terroru. Ubezpieczony zobowiàzany jest
do zwrotu Generali zapłaconej kwoty kaucji w terminie 7 dni od
daty powrotu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej
Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego jednak nie
póêniej ni˝ w ciàgu 45 dni od daty przekazania tej kwoty przez
Generali.
6.

W Pakiecie Assistance 4 Generali zapewnia usługi dost´pne
w Pakiecie Assistance 3 i dodatkowo:
1)

Dosłanie niezb´dnych przedmiotów osobistych
Na ˝yczenie Ubezpieczonego Centrum Pomocy Generali zorganizuje i pokryje koszty wysyłki przedmiotów osobistych
niezb´dnych do kontynuacji podró˝y zagranicznej przez
Ubezpieczonego takich jak aparaty medyczne, w przypadku
ich uszkodzenia, utraty lub zniszczenia powstałych w wyniku
nieszcz´Êliwego wypadku obj´tego odpowiedzialnoÊcià
Generali. Przedmioty, o których mowa zostanà wysłane
do miejsca pobytu Ubezpieczonego, jeÊli zostanà udost´pnione i dostarczone przez osoby wskazane przez
Ubezpieczonego do Centrum Pomocy Generali. Usługa Êwiadczona jest do kwoty jaka odpowiada jej zorganizowaniu przez
Centrum Pomocy Generali.

2)

Pomoc finansowà
Centrum Pomocy Generali gwarantuje dokonanie przedpłaty
lub zapłaty w zwiàzku z utratà, uszkodzeniem lub zniszczeniem
Êrodków płatniczych, takich jak: gotówka, czeki, karty płatnicze
itp. do równowartoÊci 500 euro w celu pokrycia niezb´dnych
wydatków tj. kosztów wy˝ywienia, zakwaterowania. W przypadku utraty, w tym kradzie˝y Êrodków płatniczych, pomoc
finansowa nast´puje po zgłoszeniu zdarzenia odpowiednim
władzom i udokumentowaniu tego faktu Centrum Pomocy
Generali. Ubezpieczony zobowiàzany jest do zwrotu udzielonej
przez Generali kwoty w terminie 7 dni od daty powrotu
Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju
zamieszkania Ubezpieczonego, jednak maksymalnie w ciàgu
45 dni od daty wypłaty kwoty przez Generali.

3)

Opiek´ nad zwierz´tami domowymi
Ubezpieczonemu w podró˝y zagranicznej

towarzyszàcymi

W przypadku hospitalizacji lub Êmierci Ubezpieczonego, je˝eli
zdarzenia te były nast´pstwem nieszcz´Êliwego wypadku lub
nagłego zachorowania, Centrum Pomocy Generali zorganizuje
opiek´ nad psem (z wyłàczeniem ras psów uznanych na mocy
przepisów prawa za niebezpieczne) czy kotem, na terenie
kraju hospitalizacji Ubezpieczonego lub ich przewóz
do osoby wyznaczonej do opieki lub do odpowiedniej placówki, na terenie kraju hospitalizacji lub kraju zamieszkania
Ubezpieczonego, w przypadku, gdy w czasie podró˝y
znajdowały si´ one pod jego wyłàcznà opiekà.
Powy˝sze Êwiadczenia sà realizowane pod warunkiem przedstawienia aktualnego zaÊwiadczenia o szczepieniach profilaktycznych zwierz´cia. Koszty organizacji i wykonania ww. usług
ponosi Ubezpieczony.
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4)

Pomoc tłumacza
W przypadku, gdy w czasie hospitalizacji Ubezpieczonego
pojawi si´ problem w komunikowaniu si´ Ubezpieczonego lub
osoby w jego imieniu z lekarzem prowadzàcym leczenie za
granicà,
Centrum
Pomocy
Generali
na
wniosek
Ubezpieczonego zorganizuje jednorazowà pomoc tłumacza
do równowartoÊci 250 euro.

5)

Organizacj´ kontynuacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
leczenia rozpocz´tego za granicà
Generali organizuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej usługi
zwiàzane z kontynuacjà leczenia b´dàcego wynikiem
nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków powstałych za granicà
w zwiàzku z amatorskim uprawianiem narciarstwa lub snowboardu, w zakresie:
a) organizacja badaƒ i zabiegów ambulatoryjnych;
b) organizacja wizyty piel´gniarki w miejscu pobytu
Ubezpieczonego, gdy zgodnie z zaleceniem lekarza
Centrum Pomocy Generali, wymaga tego stan zdrowia
Ubezpieczonego;
c) dostarczenie do miejsca pobytu Ubezpieczonego leków
przepisanych przez lekarza, je˝eli Ubezpieczony jest unieruchomiony i nie ma ˝adnej osoby mogàcej dostarczyç mu
leki;
d) organizacja wizyty u psychologa – jeÊli na skutek wypadku
obj´tego umowà ubezpieczenia, zdaniem lekarzy Centrum
Pomocy Generali b´dzie wskazana konsultacja z psychologiem (np. bardzo ci´˝kie obra˝enia ciała Ubezpieczonego),
Generali na wniosek Ubezpieczonego zorganizuje takà
wizyt´;
e) organizacja procesu rehabilitacyjnego – jeÊli zgodnie
z pisemnym
zaleceniem
lekarza
prowadzàcego,
Ubezpieczony wymaga rehabilitacji, Generali zapewnia
zorganizowanie wizyt fizykoterapeuty;
f) organizacja wypo˝yczenia lub zakupu sprz´tu rehabilitacyjnego – je˝eli Ubezpieczony zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzàcego powinien u˝ywaç sprz´tu rehabilitacyjnego w domu, Generali zapewnia podanie informacji
dotyczàcych placówek handlowych lub wypo˝yczalni oferujàcych sprz´t rehabilitacyjny. Generali mo˝e zorganizowaç
równie˝ transport sprz´tu rehabilitacyjnego do domu
Ubezpieczonego;
g) organizacja pomocy domowej – je˝eli Ubezpieczony po
zakoƒczeniu hospitalizacji jest unieruchomiony i nie ma
mo˝liwoÊci skorzystania z pomocy innych osób, Generali
zapewnia pomoc domowà w zakresie: organizacji zakupów,
sprzàtania, transport posiłków;
h) organizacja opieki nad zwierz´tami domowymi – w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego Centrum Pomocy
Generali zorganizuje opiek´ nad zwierz´tami domowymi
psem (z wyłàczeniem ras psów uznanych na mocy
przepisów prawa za niebezpieczne) lub kotem, w miejscu
zamieszkania Ubezpieczonego lub ich przewóz
do osoby wyznaczonej do opieki lub do odpowiedniej
placówki. Powy˝sze Êwiadczenia sà realizowane w sytuacji,
gdy w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego nie ma ˝adnej osoby mogàcej zapewniç opiek´ nad zwierz´tami oraz
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pod warunkiem przedstawienia aktualnego zaÊwiadczenia
o szczepieniach profilaktycznych zwierz´cia;
Ka˝da z usług zwiàzanych z kontynuacjà na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej leczenia rozpocz´tego za granicà
Êwiadczona jest tylko raz w okresie do 2 miesi´cy od daty
wystàpienia nieszcz´Êliwego wypadku. Koszt organizacji
i wykonania ww. usług ponosi Ubezpieczony.
7.

Transport na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego, o którym
mowa w ust. 3 pkt 3), 4) ust. 4 pkt 1), 2), 3), 4), 5), ust. 5 pkt 2)
niniejszego paragrafu, odbywa si´ po uprzednim opłaceniu ró˝nicy
w kosztach transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej a transportem na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego (je˝eli taka
wyst´puje). W przypadku braku opłacenia ewentualnej ró˝nicy
w kosztach transportu Generali dokona transportu wyłàcznie na
teren Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzgl´dnieniem zapisu ust 8
niniejszego paragrafu.

8.

W przypadku ubezpieczenia osób nieuprawnionych do Êwiadczeƒ
z Narodowego Funduszu Zdrowia, zwłaszcza cudzoziemców,
wymagajàcych dalszej hospitalizacji z chwilà podj´cia decyzji przez
lekarza prowadzàcego leczenie Ubezpieczonego za granicà
o mo˝liwoÊci transportu Ubezpieczonego, Generali zorganizuje
i pokryje koszty tego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej,
pod warunkiem akceptacji przyj´cia Ubezpieczonego przez
odpowiednià, wybranà przez Centrum Pomocy Generali placówk´
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku braku tej
akceptacji, Generali z chwilà podj´cia decyzji o mo˝liwoÊci transportu Ubezpieczonego wolne jest od dalszej odpowiedzialnoÊci.
Centrum Pomocy Generali nie jest zobowiàzane do poszukiwania
innych ni˝ wybrana placówek, które b´dà kontynuowaç leczenie
Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

9.

Podane w ust. 2, 3, 4, 5, 6 niniejszego paragrafu limity
odpowiedzialnoÊci Generali pomniejszajà sum´ ubezpieczenia
kosztów leczenia i pomocy assistance z wyłàczeniem kosztów
transportu, z zastrze˝eniem zapisu ust. 4 pkt 7) niniejszego paragrafu.

10. Generali pokrywa koszty leczenia i pomocy assistance, pod
warunkiem, ˝e zdarzenie zaistniało w trakcie trwania umowy ubezpieczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju
zamieszkania Ubezpieczonego i jest obj´te odpowiedzialnoÊcià
Generali.

§ 13 SUMA UBEZPIECZENIA KLIASS
1.

Suma ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance przedstawiona w dokumencie ubezpieczenia jest sumà na osob´, czyli
dla ka˝dego Ubezpieczonego.

2.

Generali ponosi odpowiedzialnoÊç maksymalnie do wysokoÊci
sumy ubezpieczenia okreÊlonej w dokumencie ubezpieczenia,
z uwzgl´dnieniem limitów podanych w paragrafie 12 niniejszych
OWU.

3.

Suma ubezpieczenia jest sumà na jedno zdarzenie, przez co rozumie si´, ˝e ka˝da wypłacona w zwiàzku z tym samym zdarzeniem
kwota Êwiadczenia na rzecz Ubezpieczonego pomniejsza sum´
ubezpieczenia.

27

§ 14 WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
W ZAKRESIE KLIASS
1.

Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za koszty leczenia i koszty
usług assistance:
1)

je˝eli ze wzgl´dów zdrowotnych istniały przeciwwskazania
lekarskie co do odbycia przez Ubezpieczonego podró˝y
zagranicznej lub gdy przed wyjazdem za granic´ istniały
wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania
si´ leczeniu w warunkach szpitalnych;

2)

przekraczajàce zakres niezb´dny do przywrócenia stanu
zdrowia Ubezpieczonego umo˝liwiajàcego jego powrót lub
transport do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania
Ubezpieczonego;

3)

wynikajàce z zachorowaƒ lub nast´pstw nieszcz´Êliwych
wypadków, które miały miejsce poza okresem ubezpieczenia;

4)

zwiàzane z: leczeniem sanatoryjnym, kuracjami w domach
wypoczynkowych lub oÊrodkach leczenia uzale˝nieƒ, fizykoterapià, helioterapià, zabiegami ze wskazaƒ estetycznych,
operacjami plastycznymi, zabiegami kosmetycznymi;

5)

w przypadku, gdy Ubezpieczony odmówi powrotu do kraju
wbrew decyzji lekarza Centrum Pomocy Generali, mimo
uzgodnienia jej z lekarzem prowadzàcym leczenie
Ubezpieczonego za granicà;

6)

gdy zdaniem lekarza prowadzàcego moment rozpocz´cia
leczenia mo˝e byç odło˝ony do chwili powrotu
Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju
zamieszkania Ubezpieczonego;

7)

nie b´dàce nast´pstwem
nieszcz´Êliwego wypadku;

8)

powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju
zamieszkania Ubezpieczonego;

9)

zb´dne do zdiagnozowania lub leczenia choroby, zwiàzane
z badaniami kontrolnymi i szczepieniami profilaktycznymi;

nagłego

zachorowania

lub

10) zwiàzane z wyjazdami zagranicznymi w celu zasi´gni´cia
porady lekarskiej, powstałe na skutek planowanego leczenia
i powikłaƒ zwiàzanych z tym leczeniem;
11) wynikajàce z niezastosowania si´ do zaleceƒ lekarza
prowadzàcego leczenie i lekarzy Centrum Pomocy Generali;
12) powstałe na skutek chorób przewlekłych (z zastrze˝eniem
ust 2 pkt. 2a niniejszego paragrafu);
13) powstałe na skutek chorób, które były przyczynà hospitalizacji
Ubezpieczonego w okresie 12 miesi´cy poprzedzajàcych
dzieƒ zawarcia umowy ubezpieczenia (z zastrze˝eniem ust 2
pkt. 2a niniejszego paragrafu);
14) powstałe na skutek zaburzeƒ i chorób psychicznych, nerwic,
depresji, nawet jeÊli sà konsekwencjà wypadku;
15) powstałe na skutek chorób przenoszonych drogà płciowà,
AIDS i zaka˝enia wirusem HIV;
16) zwiàzane z leczeniem psychoanalitycznym i psychoterapeutycznym;
17) wynikajàce z niepoddania si´ szczepieniom lub innym
zabiegom prewencyjnym koniecznym przed podró˝ami
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do tych krajów, w których sà wymagane takie zabiegi;
18) zwiàzane z cià˝à i wszelkimi jej konsekwencjami, (z zastrze˝eniem zapisów § 12 ust. 2 pkt 10), 11) niniejszych OWU);
19) zwiàzane z przerywaniem cià˝y, o ile nie zostało ono wykonane
w celu ratowania ˝ycia lub zdrowia Ubezpieczonego, i którego
przeprowadzenie dopuszczone jest przez prawo paƒstwa, na
terenie którego zabieg jest dokonany;
20) zwiàzane ze sztucznym zapłodnieniem lub leczeniem bezpłodnoÊci a tak˝e zwiàzane z zakupem Êrodków antykoncepcyjnych;
21) zwiàzane z leczeniem dentystycznym, z zastrze˝eniem zapisu
§ 12 ust. 2 pkt 12) niniejszych OWU;
22) wynikajàce ze zdarzeƒ zwiàzanych bezpoÊrednio lub poÊrednio z pozostawaniem pod wpływem alkoholu, u˝ywaniem
narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub leków nieprzepisanych przez lekarza lub
przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie
z jego zaleceniem;
23) wynikajàce z wypadków spowodowanych umyÊlnie przez
Ubezpieczonego, samookaleczenia, usiłowania popełnienia
samobójstwa i skutków samobójstwa, niezale˝nie od stanu
poczytalnoÊci;
24) powstałe wskutek chorób i wypadków wynikajàcych z epidemii
oraz ska˝eƒ;
25) powstałe wskutek wszelkiego rodzaju promieniowania radioaktywnego i jonizujàcego;
26) powstałe wskutek wydarzeƒ bezpoÊrednio zwiàzanych
z rozruchami i niepokojami społecznymi, zamieszkami, strajkiem, sabota˝em oraz zamachami;
27) powstałe wskutek wydarzeƒ bezpoÊrednio zwiàzanych z działaniami wojennymi o zasi´gu lokalnym i mi´dzynarodowym
oraz aktami terroru, z zastrze˝eniem zapisu § 2 ust. 18 oraz
§ 14 ust. 2 pkt 2b) niniejszych OWU;
28) powstałe wskutek aktywnego uczestnictwa we wszelkich
wydarzeniach które miały miejsce na terenach obj´tych działaniami wojennymi o zasi´gu lokalnym i mi´dzynarodowym oraz
aktami terroru;
29) powstałe wskutek zdarzeƒ wynikajàcych z popełnienia lub
usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego przest´pstwa;
30) powstałe wskutek udziału w bójkach, chyba, ˝e były to działania w obronie koniecznej i w stanie wy˝szej koniecznoÊci;
31) zwiàzane z leczeniem we własnym zakresie lub leczenia przez
lekarza b´dàcego członkiem rodziny Ubezpieczonego;
32) zwiàzane z uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia
spowodowanym leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez
wzgl´du na to przez kogo były wykonywane;
33) zwiàzane z chorobami i wypadkami wynikajàcymi z przebywania na obszarach, na których obowiàzuje zakaz poruszania si´;
34) wynikajàce z działania wbrew miejscowemu prawu i zakazom
władz lokalnych;
35) wynikajàce z uprawiania sportów w miejscach do tego
nieprzeznaczonych;
36) powstałe na skutek wypadków wynikajàcych z uprawiania
sportów wysokiego ryzyka;
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37) wynikajàce z zabiegów lub leczenia metodami niekonwencjonalnymi;
38) wypadków lotniczych, z wyjàtkiem sytuacji, gdy osoba ubezpieczona była pasa˝erem licencjonowanych linii lotniczych;
39) nierespektowania ogólnie uznanych reguł bezpieczeƒstwa,
tak˝e przy uprawianiu wszelkich dyscyplin sportowych czy
wykonywaniu pracy, je˝eli miały wpływ na powstanie szkody;
40) wynikajàce z prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu
je˝eli nie posiadał on wa˝nego, wymaganego dokumentu
uprawniajàcego do kierowania pojazdem, lub gdy prowadził
pojazd pod wpływem alkoholu, narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych;
41) powstałe na skutek uczestniczenia Ubezpieczonego
w zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy lub pasa˝er
wszelkich pojazdów silnikowych, z uwzgl´dnieniem wszelkiego
rodzaju jazd próbnych i testowych;
42) powstałych na skutek wypadków podczas wykonywania zadaƒ
kaskaderskich,
43) powstałych w wyniku udziału w çwiczeniach wykonywanych
pod kontrolà władz wojskowych.
44) w stosunku do osób nie wskazanych w wykazie imiennym
prowadzonym przez Ubezpieczajàcego i przekazanym
do Generali, zgodnie z § 6 ust. 2;
45) w przypadku, gdy na wezwanie Generali, w ka˝dym momencie
trwania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczajàcy nie udzieli
niezwłocznie informacji na temat podró˝y zagranicznej osoby,
o którà zapytuje Generali, zgodnie z § 6 ust. 2.
2.

Zakres odpowiedzialnoÊci Generali nie obejmuje:
1)

naprawy i zakupu okularów korekcyjnych oraz naprawy protez
(w tym dentystycznych), sprz´tu medycznego, aparatów
medycznych, sprz´tu rehabilitacyjnego, z zastrze˝eniem § 12
ust. 2 pkt 5);

2)

równie˝ kosztów leczenia i usług assistance powstałych
z powodu lub w nast´pstwie:
a) pogorszenia stanu zdrowia Ubezpieczonego w zwiàzku
z zaostrzeniem choroby przewlekłej;
b) pasywnego udziału we wszelkich wydarzeniach, które miały
miejsce na terenach obj´tych działaniami wojennymi
o zasi´gu lokalnym i mi´dzynarodowym oraz aktami terroru;
c) wypadków wynikajàcych z wyczynowego lub zawodowego
uprawiania sportu,
d) wypadków wynikajàcych z amatorskiego uprawiania narciarstwa/snowboardu i nurkowania przy u˝yciu specjalistycznego sprz´tu;
e) wypadków przy wykonywaniu pracy fizycznej i pracy
o wysokim stopniu ryzyk
je˝eli nie opłacono dodatkowej składki za rozszerzenie
ochrony o wy˝ej wymienione ryzyka.

§ 15 POST¢POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU
ZDARZENIA W RAMACH KLIASS
1.

W przypadku wystàpienia zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià
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Generali Ubezpieczony lub inne osoby wyst´pujàce w jego imieniu
zobowiàzane sà post´powaç zgodnie z przepisami niniejszego
paragrafu.
2.

W przypadku wystàpienia zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià
Generali Ubezpieczony jest zobowiàzany zapobiec w miar´
mo˝liwoÊci, zwi´kszeniu si´ szkody i ograniczyç jej konsekwencje.

3.

Ponadto Ubezpieczony lub osoba wyst´pujàca w jego imieniu
zobowiàzani sà przed podj´ciem jakichkolwiek działaƒ we własnym
zakresie do nawiàzania kontaktu telefonicznego z Centrum Pomocy
Generali, najpóêniej w ciàgu 24 godzin od momentu zaistnienia
zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià Generali.

4.

Kontaktujàc si´ z Centrum Pomocy Generali Ubezpieczony lub
osoba wyst´pujàca w jego imieniu powinna:

5.

1)

podaç numer dokumentu ubezpieczenia wraz z nazwiskiem
Ubezpieczonego;

2)

dokładnie wyjaÊniç osobie dy˝urujàcej okolicznoÊci, w których
znajduje si´ Ubezpieczony;

3)

okreÊliç jakiej pomocy potrzebuje;

4)

podaç numer telefonu, pod którym Centrum Pomocy Generali
mo˝e skontaktowaç si´ z Ubezpieczonym lub osobà wyst´pujàcà w jego imieniu;

5)

umo˝liwiç lekarzom Centrum Pomocy Generali dost´p
do wszystkich informacji medycznych.

Warunkiem rozpatrywania roszczenia przez Generali jest:
a)

stosowanie si´ przez Ubezpieczonego lub osob´ wyst´pujàcà
w jego imieniu do zaleceƒ Centrum Pomocy Generali, udzielajàc wszystkich niezb´dnych informacji i pełnomocnictw;

b)

umo˝liwienie Centrum Pomocy Generali dokonania czynnoÊci
niezb´dnych w celu ustalenia okolicznoÊci zajÊcia szkody,
zasadnoÊci i wysokoÊci roszczenia oraz udzielenie przez
Ubezpieczonego lub osob´ wyst´pujàcà w jego imieniu
wszelkiej koniecznej pomocy i wyjaÊnieƒ.

6.

Warunkiem rozpatrywania roszczenia przez Generali jest
upowa˝nienie Generali w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci przez Ubezpieczonego do zasi´gania opinii lekarzy prowadzàcych leczenie oraz innych osób lub urz´dów w sprawach
zwiàzanych z nieszcz´Êliwym wypadkiem w zakresie dotyczàcym
post´powania o ustalenie Êwiadczenia, za wyjàtkiem Êmierci,
Êpiàczki.

7.

Na ˝yczenie Centrum Pomocy Generali, Ubezpieczony lub osoba
wyst´pujàca w jego imieniu, zobowiàzani sà okazaç dokument
ubezpieczenia i potwierdzenie opłacenia składki, przy czym przy
ubezpieczeniu rodzinnym i grupowym nale˝y okazaç równie˝
wykaz osób obj´tych danà umowà ubezpieczenia.

8.

Je˝eli Ubezpieczony lub osoba wyst´pujàca w jego imieniu nie
skontaktowali si´ uprzednio z Centrum Pomocy Generali w celu
uzyskania gwarancji pokrycia lub zwrotu kosztów z przyczyn niezale˝nych od siebie i odpowiednio udokumentowanych, zobowiàzani
sà powiadomiç Centrum Pomocy Generali o powstałych kosztach
niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn najpóêniej jednak w ciàgu
7 dni od daty ich ustania.

9.

Je˝eli Ubezpieczony lub osoba wyst´pujàca w jego imieniu
z powodów od siebie niezale˝nych i odpowiednio udokumentowanych nie dopełnili obowiàzku, o którym mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu i poniósł wydatki, lub gdy uzyskał zgod´
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Centrum Pomocy Generali na refundacj´ poniesionych kosztów po
powrocie na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania
Ubezpieczonego, to zobowiàzani sà zgłosiç ch´ç skorzystania
z gwarancji okreÊlonych w umowie ubezpieczenia w formie pisemnej w ciàgu 7 dni od dnia powrotu na teren Rzeczypospolitej
Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, jednak nie
póêniej ni˝ w ciàgu 45 dni liczàc od daty wypadku. Dokumentacj´
nale˝y przesłaç na adres Centrum Pomocy Generali, podany
w dokumencie ubezpieczenia. Zgłoszenie roszczenia o wypłat´
Êwiadczenia z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy
assistance powinno zawieraç:
1)

numer dokumentu ubezpieczenia;

2)

szczegółowy opis okolicznoÊci zaistnienia zdarzenia;

3)

orzeczenie lekarskie opisujàce rodzaj i charakter obra˝eƒ
zawierajàce dokładnà diagnoz´ oraz zalecone leczenie;

4)

oryginały rachunków i oryginałów dowodów ich zapłaty, dokumenty stwierdzajàce przyczyny i zakres udzielonej pomocy
medycznej lub dotyczàce innych kosztów obj´tych zakresem
ubezpieczenia, Êwiadectwa szpitalne, które umo˝liwià Generali
okreÊlenie łàcznych kosztów leczenia poniesionych przez
Ubezpieczonego.

10. W przypadku opóênienia zagranicznego
Ubezpieczony zobowiàzany jest dodatkowo:

lotu

rejsowego

1)

skontaktowaç si´ z zawodowym przewoênikiem realizujàcym
niniejsze połàczenie lotnicze i uzyskaç od niego pisemnego
potwierdzenia faktu opóênienia lotu (na zgłoszeniu przewoênik
bezwzgl´dnie powinien podaç: nr lotu, planowany zgodnie
z rozkładem termin odlotu, dat´ oraz godzin´ dokonania
zgłoszenia przez Ubezpieczonego);

2)

uzyskaç od zawodowego przewoênika pisemnà informacj´ na
temat, jakie koszty poniesione przez Ubezpieczonego
w zwiàzku z opóênieniem lotu pokrywane sà przez przewoênika;

3)

zgromadziç wszelkie oryginały rachunków i oryginały
dowodów ich zapłaty zwiàzane z wydatkami poniesionymi
w wyniku opóênienia lotu, których nie pokrywa zawodowy
przewoênik i które b´dà mogły stanowiç podstaw´ do wypłaty
Êwiadczenia z niniejszego tytułu.

UBEZPIECZENIE NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH
WYPADKÓW
§ 16 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW
1.

Przedmiotem ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków
jest zdrowie i ˝ycie Ubezpieczonego.

2.

Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà nast´pstwa nieszcz´Êliwych
wypadków, które wydarzyły si´ podczas trwania umowy ubezpieczenia.

3.

Generali gwarantuje wypłat´ nast´pujàcych Êwiadczeƒ:
1)

Êwiadczenie na wypadek trwałego inwalidztwa – wypłacane
jako procent sumy ubezpieczenia wskazanej w dokumencie
ubezpieczenia w oparciu o „Tabel´ stopnia trwałego inwalidztwa” zamieszczonà w niniejszych OWU;
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lub
2)

Êwiadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu –
wypłacane jako procent sumy ubezpieczenia wskazanej
w dokumencie ubezpieczenia w oparciu o „Tabel´ Oceny
Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu” stanowiàcà
oddzielny dokument;

3)

Êwiadczenie na wypadek Êmierci w wyniku nieszcz´Êliwego
wypadku powstałej w okresie do 12 miesi´cy od daty
nieszcz´Êliwego wypadku. Âwiadczenie wypłacane jest
w wysokoÊci 100% sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego
inwalidztwa lub na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
wskazanej w dokumencie ubezpieczenia.

Tabela Stopnia Trwałego Inwalidztwa:
Lp.

Rodzaj trwałego inwalidztwa

Całkowita fizyczna utrata lub całkowita trwała
utrata władzy nad poszczególnymi narzàdami
1.

Ocena procentowa
Utrata
fizyczna

Utrata
władzy

Koƒczyna górna
a) w stawie barkowym

70%

49%

b) powy˝ej stawu łokciowego

65%

46%

c) poni˝ej stawu łokciowego

60%

42%

d) poni˝ej nadgarstka

50%

35%

e) obie koƒczyny górne powy˝ej nadgarstka

90%

63%

2.

Kciuk

20%

14%

3.

Palec wskazujàcy

10%

7%

4.

Inny palec u r´ki

5%

–

5.

Koƒczyna dolna
a) w stawie biodrowym

70%

49%

b) powy˝ej stawu kolanowego

60%

42%

c) poni˝ej stawu kolanowego

50%

35%

d) stopa w całoÊci

40%

28%

e) stopa z wyłàczeniem pi´ty

30%

21%

f) obie koƒczymy dolne powy˝ej stawu
skokowego

90%

63%

6.

Paluch

5%

X

7.

Inny palec u stopy

2%

X

Całkowita fizyczna utrata
8.

wzroku w obu oczach

100%

X

9.

wzroku w jednym oku

35%

X

10.

wzroku w jednym oku, je˝eli przed
wypadkiem stwierdzono Êlepot´ drugiego
oka

65%

X

11.

słuchu w obu uszach

50%

X

12.

słuchu w jednym uchu

15%

X

13.

słuchu w jednym uchu, je˝eli przed wypadkiem stwierdzono głuchot´ drugiego
ucha

35%

X

14.

mowy (obejmuje całkowità utrat´ j´zyka
oraz afazj´ motorycznà i sensorycznà)

40%

X

15.

nerki

20%

X
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Lp.

Rodzaj trwałego inwalidztwa

Całkowita fizyczna utrata lub całkowita trwała
utrata władzy nad poszczególnymi narzàdami

Ocena procentowa
Utrata
fizyczna

Utrata
władzy

16.

nosa (łàcznie z koÊcià nosowà)

15%

X

17.

mał˝owiny usznej

10%

X

Urazy narzàdów moczowo-płciowych
18.

całkowita utrata macicy
a) w wieku do 45 roku ˝ycia

40%

X

b) w wieku powy˝ej 45 roku ˝ycia

20%

X

19.

Całkowita utrata gruczołu sutkowego

25%

X

20.

Całkowita utrata jajnika lub jàdra

20%

X

21.

Całkowita utrata pràcia

40%

X

§ 17 USTALENIE ÂWIADCZE¡ W RAMACH NNW
1.

WysokoÊç Êwiadczenia z tytułu ubezpieczenia nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków ustala si´ po stwierdzeniu, ˝e istnieje
zwiàzek przyczynowy mi´dzy nieszcz´Êliwym wypadkiem
a trwałym inwalidztwie/trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub Êmiercià.

2.

Stopieƒ (procent) trwałego inwalidztwa/uszczerbku na zdrowiu
powinien byç ustalony niezwłocznie po zakoƒczeniu leczenia,
z uwzgl´dnieniem zaleconego leczenia usprawniajàcego, nie
póêniej jednak, ni˝ w okresie 24. miesi´cy od daty nieszcz´Êliwego
wypadku. Orzeczenie mo˝e byç wydane wczeÊniej, jeÊli stopieƒ
trwałego inwalidztwa jest niewàtpliwy.

3.

Wystàpienie trwałego inwalidztwa stwierdza Generali, z zastrze˝eniem, ˝e stopieƒ (procent) trwałego inwalidztwa ustalany jest na
podstawie „Tabeli Stopnia Trwałego Inwalidztwa”, w odniesieniu
do sumy ubezpieczenia okreÊlonej w dokumencie ubezpieczenia.

4.

Wystàpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu stwierdza lekarz
uprawniony lub lekarze wskazani przez Generali, z zastrze˝eniem,
˝e:

5.

1)

stopieƒ (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu jest
orzekany na podstawie „Tabeli Oceny Procentowej Trwałego
Uszczerbku na Zdrowiu” obowiàzujàcej w Generali w dniu
zawarcia umowy ubezpieczenia. Tabela jest dost´pna
w ka˝dym czasie, tak˝e przed zawarciem umowy ubezpieczenia w siedzibie Generali i na wniosek Ubezpieczajàcego
(Ubezpieczonego) jest mu przekazywana;

2)

na podstawie ustalonego stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje Ubezpieczonemu Êwiadczenie
wypłacane w takim procencie sumy ubezpieczenia na
wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, w jakim
Ubezpieczony faktycznie doznał tego uszczerbku, maksymalnie jednak do wysokoÊci sumy okreÊlonej w umowie ubezpieczenia;

3)

orzeczenie lekarza orzekajàcego o wystàpieniu u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu w nast´pstwie
wypadku mo˝e podlegaç weryfikacji przez konsultanta medycznego Generali, w zakresie zgodnoÊci z procedurami orzekania;

Przy ustaleniu stopnia (procentu) trwałego inwalidztwa/uszczerbku
na zdrowiu nie bierze si´ pod uwag´ rodzaju pracy lub czynnoÊci
wykonywanych przez Ubezpieczonego.
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6.

Łàczny stopieƒ (procent) trwałego inwalidztwa/uszczerbku
na zdrowiu równa si´ sumie procentów ustalonych na
poszczególne rodzaje doznanego trwałego inwalidztwa/uszczerbku
na zdrowiu, z zastrze˝eniem, ˝e ich łàczna wartoÊç nie mo˝e byç
wi´ksza ni˝ 100 %.

7.

W razie zaniechania przez Ubezpieczonego dalszego, jednoznacznie zalecanego przez lekarzy leczenia powypadkowego,
stopieƒ (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu zostaje ustalony
dla stanu zdrowia, który według wiedzy lekarza orzekajàcego byłby
stwierdzony po przeprowadzeniu zalecanego leczenia.

8.

W razie utraty lub uszkodzenia organu, narzàdu czy układu, których
funkcje przed wypadkiem były ju˝ upoÊledzone, stopieƒ (procent)
trwałego inwalidztwa/uszczerbku na zdrowiu okreÊla si´ jako
ró˝nic´ mi´dzy stanem po zajÊciu nieszcz´Êliwego wypadku
a stanem istniejàcym bezpoÊrednio przed zajÊciem nieszcz´Êliwego wypadku.

9.

Je˝eli Ubezpieczony zmarł wskutek nieszcz´Êliwego wypadku
przed upływem 12 miesi´cy od daty wypadku, Generali wypłaca
Uposa˝onemu jednorazowe Êwiadczenie w wysokoÊci pełnej sumy
ubezpieczenia na wypadek Êmierci okreÊlonej w dokumencie ubezpieczenia, pod warunkiem, ˝e wczeÊniej nie zostało wypłacone
Êwiadczenie z tytułu trwałego inwalidztwa/uszczerbku na zdrowiu.
Je˝eli jednak Êwiadczenie z tytułu trwałego inwalidztwa/uszczerbku
na zdrowiu zostało ju˝ wypłacone, to Êwiadczenie na wypadek
Êmierci zostaje pomniejszone o uprzednio wypłaconà kwot´.

10. Je˝eli Ubezpieczony zmarł z powodów nie zwiàzanych z wypadkiem, a stopieƒ (procent) trwałego inwalidztwa/uszczerbku na
zdrowiu nie został wczeÊniej okreÊlony, to przypuszczalny stopieƒ
(procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu okreÊlajà zgodnie
z wiedzà medycznà lekarze wskazani przez Generali na podstawie
zgromadzonej dokumentacji medycznej.
11. Je˝eli Ubezpieczony zmarł po ustaleniu stopnia trwałego inwalidztwa/uszczerbku na zdrowiu z przyczyn zwiàzanych z nieszcz´Êliwym
wypadkiem, ale nie zostało wypłacone Êwiadczenie z tytułu
trwałego inwalidztwa/uszczerbku na zdrowiu, wówczas
Uposa˝onemu wypłaca si´ tylko Êwiadczenie z tytułu Êmierci
Ubezpieczonego.
12. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego po upływie 12 miesi´cy
od daty nieszcz´Êliwego wypadku, nie uznaje si´ zwiàzku przyczynowego mi´dzy nieszcz´Êliwym wypadkiem a zgonem.

§ 18 PRZESZKOLENIE ZAWODOWE INWALIDÓW
1.

Âwiadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu, w stosunku
do którego odpowiedni organ rentowy orzekł celowoÊç przekwalifikowania zawodowego ze wzgl´du na niezdolnoÊç do pracy
w dotychczasowym zawodzie.

2.

Âwiadczenie wypłacane jest, je˝eli koniecznoÊç przekwalifikowania
zawodowego wynika wyłàcznie i bezpoÊrednio z nast´pstw
zdrowotnych nieszcz´Êliwego wypadku zaistniałego w okresie
odpowiedzialnoÊci Generali.

3.

Generali dokona zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego
inwalidów, pod warunkiem, ˝e zostały one poniesione w okresie nie
dłu˝szym ni˝ dwa lata od daty wypadku – do wysokoÊci 25% sumy
ubezpieczenia, maksymalnie jednak do kwoty 5 000 zł.
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4.

Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów zwracane sà
wyłàcznie w przypadku, gdy zostały poniesione na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. Zwrotu Generali dokonuje na podstawie
oryginałów rachunków i dowodów ich zapłaty.

§ 19 SUMA UBEZPIECZENIA NNW
1.

Suma ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków
na wypadek trwałego inwalidztwa/uszczerbku na zdrowiu
wskazana w dokumencie ubezpieczenia jest sumà na osob´.

2.

Generali ponosi odpowiedzialnoÊç maksymalnie do wysokoÊci
sumy ubezpieczenia.

3.

Suma ubezpieczenia jest sumà na jedno zdarzenie, przez co rozumie si´, ˝e ka˝da wypłacona w zwiàzku z tym samym zdarzeniem
kwota Êwiadczenia na rzecz Ubezpieczonego pomniejsza sum´
ubezpieczenia.

§ 20 WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
W RAMACH NNW
1.

Ochronà ubezpieczeniowà Generali nie sà obj´te nast´pstwa
nieszcz´Êliwych wypadków powstałe w wyniku:
1)

Êwiadomego samookaleczenia lub okaleczenia na własnà
proÊb´ oraz próby samobójczej i skutków samobójstwa
Ubezpieczonego, niezale˝nie od stanu poczytalnoÊci;

2)

poddania si´ przez Ubezpieczonego leczeniu i zabiegom
o charakterze medycznym, chyba ˝e przeprowadzenie ich było
zwiàzane z leczeniem nast´pstw nieszcz´Êliwego wypadku
i zostało zlecone przez lekarza;

3)

zabiegów lub leczenia metodami niekonwencjonalnymi;

4)

zabiegów lub leczenia nieuznanego w sposób naukowy
i medyczny;

5)

zatrucia substancjami stałymi lub płynnymi, które wnikn´ły
do organizmu drogà oddechowà, pokarmowà lub przez skór´;

6)

promieniowania radioaktywnego i jonizujàcego;

7)

choroby zawodowej oraz innych chorób, nawet wyst´pujàcych
nagle lub ujawniajàcych si´ po zajÊciu nieszcz´Êliwego wypadku;

8)

zakłócenia cià˝y i porodu;

9)

wszelkich chorób somatycznych (np. zawał serca, udar
mózgu, wylewu krwi do mózgu);

10) zaburzeƒ umysłu lub ÊwiadomoÊci w tym alkoholizmu lub
zdarzeƒ
zwiàzanych
bezpoÊrednio
lub
poÊrednio
z pozostawaniem pod wpływem alkoholu, u˝ywaniem narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych
lub leków nieprzepisanych przez lekarza lub przepisanych
przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem
11) epidemii oraz ska˝eƒ;
12) złamania patologicznego, tzn. złamania powstałego wskutek
istniejàcych wczeÊniej stanów chorobowych koÊci oraz złamania podokostnowego (tzw. p´kni´cia koÊci);
13) wypadków wynikajàcych z chorób psychicznych, nerwic lub
depresji;
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14) wydarzeƒ bezpoÊrednio zwiàzanych z rozruchami i niepokojami społecznymi, zamieszkami, strajkami, sabota˝em oraz
zamachami;
15) wydarzeƒ bezpoÊrednio zwiàzanych z działaniami wojennymi
o zasi´gu lokalnym i mi´dzynarodowym oraz aktami terroru,
z zastrze˝eniem zapisu § 2 ust. 18 oraz § 20 ust. 2 pkt 1
niniejszych OWU;
16) aktywnego uczestnictwa we wszelkich wydarzeniach które
miały miejsce na terenach obj´tych działaniami wojennymi
o zasi´gu lokalnym i mi´dzynarodowym lub aktami terroru;
17) udziału w çwiczeniach wykonywanych pod kontrolà władz
wojskowych;
18) zdarzeƒ powstałych w wyniku popełnienia lub usiłowania
popełnienia przez Ubezpieczonego przest´pstwa;
19) udziału w bójkach, chyba, ˝e były to działania w obronie
koniecznej i w stanie wy˝szej koniecznoÊci;
20) przebywania na obszarach, na których obowiàzuje zakaz
poruszania si´;
21) działania wbrew miejscowemu prawu i zakazom władz
lokalnych;
22) uprawiania sportów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
23) uprawiania sportów wysokiego ryzyka;
24) nierespektowania ogólnie uznanych reguł bezpieczeƒstwa,
tak˝e przy uprawianiu wszelkich dyscyplin sportowych czy
wykonywaniu pracy, je˝eli miały one wpływ na powstanie
szkody;
25) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu je˝eli nie posiadał wa˝nego, wymaganego dokumentu uprawniajàcego
do kierowania pojazdem, lub gdy prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji
psychotropowych;
26) wypadku lotniczego, nie dotyczy to sytuacji gdy Ubezpieczony
był pasa˝erem samolotu pasa˝erskiego licencjonowanych linii
lotniczych;
27) uczestniczenia Ubezpieczonego w zawodach jako kierowca,
pomocnik kierowcy lub pasa˝er wszelkich pojazdów
silnikowych, z uwzgl´dnieniem wszelkiego rodzaju jazd próbnych i testowych;
28) skutków wypadków powstałych podczas wykonywania zadaƒ
kaskaderskich.
2.

Zakres odpowiedzialnoÊci Generali nie obejmuje nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków powstałych z powodu lub w nast´pstwie:
1)

pasywnego udziału we wszelkich wydarzeniach, które miały
miejsce na terenach obj´tych działaniami wojennymi o zasi´gu
lokalnym i mi´dzynarodowym oraz aktami terroru;

2)

wypadków wynikajàcych z wyczynowego lub zawodowego
uprawiania sportu;

3)

wypadków wynikajàcych z uprawiania amatorskiego narciarstwa/snowboardu i nurkowania przy u˝yciu specjalistycznego
sprz´tu;

4)

wypadków przy wykonywaniu pracy fizycznej i pracy
o wysokim stopniu ryzyka;
je˝eli nie opłacono dodatkowej składki za rozszerzenie
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ochrony o wy˝ej wymienione ryzyka.
3.

Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci z tytułu ubezpieczenia
nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków:
1)

w stosunku do osób nie wskazanych w wykazie imiennym
prowadzonym przez Ubezpieczajàcego i przekazanym
do Generali, zgodnie z § 6 ust. 2;

2)

w przypadku, gdy na wezwanie Generali, w ka˝dym momencie
trwania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczajàcy nie udzieli
niezwłocznie informacji na temat podró˝y zagranicznej osoby,
o którà zapytuje Generali, zgodnie z § 6 ust. 2.

§ 21 POST¢POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU
ZDARZENIA W RAMACH NNW
1.

W przypadku wystàpienia zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià
Generali Ubezpieczony lub inne osoby wyst´pujàce w jego imieniu
zobowiàzane sà post´powaç zgodnie z przepisami niniejszego
paragrafu.

2.

W przypadku wystàpienia zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià
Generali, Ubezpieczony jest zobowiàzany zapobiec w miar´ mo˝liwoÊci, zwi´kszeniu si´ szkody i ograniczyç jej konsekwencje
a tak˝e zobowiàzany jest do:
1)

niezwłocznego poddania si´ opiece medycznej, a tak˝e podj´cia działaƒ majàcych na celu złagodzenie skutków wypadku
przez stosowanie si´ do zaleceƒ lekarskich;

2)

zabezpieczenia na miejscu zdarzenia dokumentów niezb´dnych do ustalenia zasadnoÊci roszczenia i wysokoÊci Êwiadczenia, opisu przebiegu leczenia z wynikami badaƒ (diagnoz´
lekarskà)
uzasadniajàcych
koniecznoÊç
udzielenia
niezwłocznej pomocy, a tak˝e innych dokumentów zwiàzanych
z zaistniałym zdarzeniem (np. notatka policyjna z opisem
okolicznoÊci wypadku komunikacyjnego, protokół BHP
dla wypadku przy pracy);

3)

w ciàgu 7 dni od dnia powrotu na teren Rzeczypospolitej
Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, jednak nie
póêniej ni˝ w ciàgu 45 dni od daty zaistnienia wypadku,
przesłaç do Generali pisemne zgłoszenie szkody wraz z pełnà
dokumentacjà
dotyczàcà
nieszcz´Êliwego
wypadku.
Zgłoszenie szkody, powinno zawieraç:
a) numer dokumentu ubezpieczenia;
b) szczegółowy opis okolicznoÊci zaistnienia szkody (dat´,
miejsce, opis szkody i działaƒ, jakie Ubezpieczony podjàł po
zajÊciu zdarzenia);
c) dokumentacj´ lekarskà potwierdzajàcà zajÊcie zdarzenia
i wynikajàce z niego obra˝enia;

4)

2.

poddania si´ badaniom lekarskim w zakresie okreÊlonym
przez Generali i przeprowadzonych przez lekarzy wskazanych
przez Generali, w celu okreÊlenia stanu zdrowia lub ustalenia
uszczerbku na zdrowiu. Koszty przeprowadzenia tych badaƒ
ponosi Generali.

Warunkiem rozpatrywania roszczenia przez Generali jest
upowa˝nienie Generali w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci przez Ubezpieczonego do zasi´gania opinii lekarzy prowadzàcych leczenie oraz innych osób lub urz´dów w sprawach
zwiàzanych z nieszcz´Êliwym wypadkiem w zakresie dotyczàcym
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post´powania o ustalenie Êwiadczenia, za wyjàtkiem Êmierci,
Êpiàczki.
3.

W przypadku Êmierci Ubezpieczonego prawo do odebrania Êwiadczenia na podstawie aktu zgonu i ewentualnych innych dokumentów wymaganych przez Generali przysługuje osobom zgodnie
z zapisem § 10 ust. 6 niniejszych OWU.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ
W ˚YCIU PRYWATNYM ZA SZKODY NA OSOBIE
I NA RZECZY
§ 22 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA OC
1.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoÊç cywilna
Ubezpieczonego za szkody na osobie i na rzeczy wyrzàdzone
czynem niedozwolonym (odpowiedzialnoÊç deliktowa) osobom
trzecim poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego, w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci ˝ycia
prywatnego.

2.

OdpowiedzialnoÊcià Generali obj´te
Ubezpieczonego oraz przez osoby i
odpowiedzialnoÊç, je˝eli zgodnie
w którym Ubezpieczony przebywa,
naprawienia.

3.

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej wszystkie
szkody muszà byç nast´pstwem działania lub zaniechania działania
przez Ubezpieczonego.

sà szkody wyrzàdzone przez
zwierz´ta, za które ponosi on
z przepisami prawa kraju,
jest on zobowiàzany do ich

§ 23 SUMA UBEZPIECZENIA OC
1.

Suma ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu prywatnym za szkody osobowe i rzeczowe, stanowi górnà granic´
odpowiedzialnoÊci Generali.

2.

Sum´ ubezpieczenia ustala si´ na ka˝dego Ubezpieczonego
odr´bnie i ka˝dorazowo jest ona pomniejszana o kwoty wypłaconego odszkodowania.

3.

W granicach sumy ubezpieczenia Generali zobowiàzane jest do:
1)

zbadania
zasadnoÊci
Ubezpieczonemu roszczeƒ;

wysuwanych

przeciwko

2)

wypłaty odszkodowania, które Ubezpieczony zobowiàzany jest
zapłaciç osobie poszkodowanej z tytułu szkód obj´tych
umowà na podstawie zawartej lub zatwierdzonej przez
Generali ugody, wydanego lub zatwierdzonego przez Generali
uznania lub prawomocnego orzeczenia sàdu;

3)

pokrycia kosztów wynaj´cia obroƒcy reprezentujàcego w trakcie procesu interesy Ubezpieczonego.

§ 24 WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
W RAMACH OC
1.

Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody:
1)

spowodowane przez Ubezpieczonego bàdê przy jego
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współudziale z winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa;
2)

wynikajàce z odpowiedzialnoÊci kontraktowej (niewykonanie
lub nienale˝yte wykonanie kontraktu lub umowy);

3)

wyrzàdzone przez Ubezpieczonego członkom jego rodziny;

4)

wyrzàdzone umyÊlnie przez osoby, z którymi Ubezpieczony
pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym;

5)

powstałe w zwiàzku z posiadaniem w trakcie podró˝y
zagranicznej zwierzàt dzikich i egzotycznych, za które
Ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoÊç;

6)

powstałe wskutek utraty lub uszkodzenia mienia nale˝àcego
do Ubezpieczonego, lub mienia innej osoby, z którego korzystał Ubezpieczony na podstawie umowy najmu, dzier˝awy,
u˝ytkowania, przechowywania lub innej podobnej formy (nie
dotyczy wynaj´tego pokoju w hotelu lub pensjonacie);

7)

wyrzàdzone przez Ubezpieczonego zwierz´tom, za które
ponosi on odpowiedzialnoÊç;

8)

powstałe wskutek normalnej eksploatacji przedmiotu lub
wskutek jego technicznego zu˝ycia;

9)

obejmujàce utracone korzyÊci;

10) rzeczowe w wartoÊciach pieni´˝nych, aktach, dokumentach,
planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych, zbiorach informatycznych niezale˝nie od rodzaju
noÊnika, dziełach sztuki;
11) powstałe przy wykonywaniu czynnoÊci niezwiàzanych
z ˝yciem prywatnym, bez wzgl´du na opłacenie dodatkowej
składki;
12) zwiàzane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków
towarowych i nazw fabrycznych;
13) powstałe w nast´pstwie przeniesienia choroby;
14) spowodowane przez pojazdy o nap´dzie silnikowym, jednostki pływajàce, maszyny lub urzàdzenia prowadzone przez
Ubezpieczonego;
15) w Êrodowisku naturalnym;
16) powstałe w zwiàzku z posiadaniem i u˝ywaniem przez
Ubezpieczonego broni wszelkiego rodzaju, nawet w celu
samoobrony;
17) b´dàce rezultatem polowania na zwierz´ta;
18) powstałe na skutek wypadków powstałych na terenach obj´tych działaniami wojennymi o zasi´gu lokalnym i mi´dzynarodowym;
19) powstałe na skutek wypadków wynikajàcych z brania udziału
w bójkach i zakładach;
20) powstałe wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia
przez Ubezpieczonego przest´pstwa;
21) powstałe na skutek wypadków wynikajàcych z brania udziału
w aktach terroru, zamieszkach, rozruchach i strajkach;
22) wyrzàdzone przez Ubezpieczonego wskutek chorób psychicznych, nerwic lub depresji;
23) b´dàce nast´pstwem uprawiania sportów w miejscach do tego
nieprzeznaczonych;
24) b´dàce nast´pstwem uprawiania sportów wysokiego ryzyka;
25) b´dàce nast´pstwem uprawiania sportów wyczynowo lub
zawodowo;
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26) powstałe na skutek uprawiania sportów powietrznych;
27) b´dàce nast´pstwem nierespektowania ogólnie uznanych
reguł bezpieczeƒstwa, tak˝e przy uprawianiu wszelkich dyscyplin sportowych, chyba ˝e nie miały one wpływu na powstanie
szkody;
28) wyrzàdzone przez Ubezpieczonego wskutek alkoholizmu lub
zdarzeƒ
zwiàzanych
bezpoÊrednio
lub
poÊrednio
z pozostawaniem pod wpływem alkoholu, u˝ywaniem narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych
lub leków nieprzepisanych przez lekarza lub przepisanych
przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem;
29) powstałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju
zamieszkania Ubezpieczonego;
30) których wartoÊç nie przekracza kwoty 300 zł.
2.

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej nie obejmuje
równie˝ szkód wynikajàcych z amatorskiego uprawiania narciarstwa/snowboardu i nurkowania przy u˝yciu specjalistycznego sprz´tu za wyjàtkiem sytuacji opłacenia dodatkowej składki za rozszerzenie ochrony o wy˝ej wymienione ryzyko.

3.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odszkodowaƒ orzekanych
w oparciu o przepisy prawa karnego tj. wszelkich kar pieni´˝nych
(mandatów), grzywien sàdowych, kar administracyjnych,
podatków.

4.

Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci z tytułu ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej w ˝yciu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy:
1)

w stosunku do osób nie wskazanych w wykazie imiennym
prowadzonym przez Ubezpieczajàcego i przekazanym
do Generali, zgodnie z § 6 ust. 2.

2)

w przypadku, gdy na wezwanie Generali, w ka˝dym momencie
trwania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczajàcy nie udzieli
niezwłocznie informacji na temat podró˝y zagranicznej osoby,
o którà zapytuje Generali, zgodnie z § 6 ust. 2.

§ 25 POST¢POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU
ZDARZENIA W RAMACH OC
1.

W przypadku wystàpienia zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià
Generali Ubezpieczony lub inne osoby wyst´pujàce w jego imieniu
zobowiàzane sà post´powaç zgodnie z przepisami niniejszego
paragrafu.

2.

W przypadku wystàpienia zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià
Generali Ubezpieczony jest zobowiàzany zapobiec w miar´ mo˝liwoÊci, zwi´kszeniu si´ szkody i ograniczyç jej konsekwencje.

3.

Ponadto Ubezpieczony lub osoba wyst´pujàca w jego imieniu
zobowiàzani sà przed podj´ciem jakichkolwiek działaƒ we własnym
zakresie do bezzwłocznego nawiàzania kontaktu telefonicznego
z Centrum Pomocy Generali nie póêniej jednak ni˝ w terminie 7 dni
od
daty
wystàpienia
zdarzenia
mogàcego
obcià˝yç
Ubezpieczonego odpowiedzialnoÊcià cywilnà oraz podaç
okolicznoÊci zdarzenia, zebraç, zabezpieczyç i udost´pniç Generali
dowody ustalajàce okolicznoÊci zdarzenia.

4.

Przy ka˝dym zdarzeniu obj´tym umowà ubezpieczenia
odpowiedzialnoÊci cywilnej Ubezpieczony zobowiàzany jest
umo˝liwiç Generali dokonanie czynnoÊci niezb´dnych w celu ustal-
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enia okolicznoÊci powstania szkody, zasadnoÊci i wysokoÊci
roszczenia.
5.

Je˝eli osoba poszkodowana dochodzi swoich roszczeƒ wobec
Ubezpieczonego, jest on zobowiàzany niezwłocznie poinformowaç
o tym Generali.

6.

W przypadku, gdy Ubezpieczony otrzymał informacj´ o wszcz´ciu
wobec niego post´powania przygotowawczego, bàdê wystàpieniu
na drog´ sàdowà, zobowiàzany jest:

7.

1)

niezwłocznie, nie póêniej jednak ni˝ w terminie 2 dni, poinformowaç o tym fakcie Generali (nawet w przypadku, gdy ju˝
wczeÊniej zgłosił zaistnienie zdarzenia ubezpieczeniowego);

2)

udzieliç Generali pełnomocnictw niezb´dnych do prowadzenia
spraw odszkodowawczych, w tym pełnomocnictwa procesowego, je˝eli przeciwko Ubezpieczonemu poszkodowany
wystàpił na drog´ sàdowà. Powy˝sze nie zwalnia
Ubezpieczonego z obowiàzku zgłaszania we właÊciwym terminie sprzeciwu lub podj´cia niezb´dnych Êrodków zaskar˝enia;

3)

do natychmiastowego przekazania do Generali ka˝dego
wezwania, pozwu, wszelkich akt pozasàdowych i dokumentów
sàdowych do niego zaadresowanych lub jemu dor´czonych;

4)

przedstawiç Generali oryginały dokumentów potwierdzajàce
zaistnienie zdarzenia.

W razie zgłoszenia roszczenia, Ubezpieczony lub osoba wyst´pujàca w jego imieniu nie sà uprawnieni do podejmowania działaƒ
zmierzajàcych do uznania i zaspokojenia roszczeƒ ani te˝ zawarcia
ugody z osobà poszkodowanà, chyba ˝e Generali wyrazi na to
zgod´. W przypadku naruszenia powy˝szego postanowienia,
Generali jest zwolnione z obowiàzku Êwiadczenia, chyba ˝e z uwagi
na okolicznoÊci sprawy Ubezpieczony nie mógł postàpiç inaczej.

UBEZPIECZENIE BAGA˚U PODRÓ˚NEGO
§ 26 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA BP
1.

2.

Przedmiotem ubezpieczenia jest baga˝ podró˝ny Ubezpieczonego
tj.:
1)

walizy, plecaki, torby, nesesery, paczki i temu podobne pojemniki wraz z ich zawartoÊcià w postaci odzie˝y i rzeczy osobistych nale˝àcych do Ubezpieczonego podczas jego podró˝y
zagranicznej;

2)

telefony przenoÊne, sprz´t fotograficzny i kamery video,
przenoÊny sprz´t komputerowy, sprz´t słu˝àcy do odtwarzania
i nagrywania dêwi´ku, gry wideo od ryzyka rabunku w przypadku noszenia ich przy sobie.

Ochronà ubezpieczeniowà obj´ty jest baga˝ podró˝ny, je˝eli znajduje si´ pod bezpoÊrednià opiekà Ubezpieczonego lub je˝eli
Ubezpieczony:
1)

powierzył baga˝ zawodowemu przewoênikowi do przewozu na
podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego;

2)

oddał baga˝ za pokwitowaniem do przechowalni baga˝u;

3)

zostawił baga˝ w zamkni´tym na zamek mechaniczny lub elektroniczny pomieszczeniu zajmowanym przez Ubezpieczonego
w miejscu zakwaterowania (z wyłàczeniem namiotu);
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3.

4)

zostawił baga˝ w zamkni´tym indywidualnym pomieszczeniu
baga˝owym na dworcu (kolejowym, autobusowym, lotniczym);

5)

umieÊcił baga˝ w zamkni´tym luku baga˝owym lub zamkni´tym (na zamek mechaniczny bàdê elektroniczny) baga˝niku
samochodu, stojàcego na parkingu strze˝onym, a zagini´cie
baga˝u jest potwierdzone wystawieniem odpowiedniego dokumentu;

6)

umieÊcił baga˝ w zamkni´tej na zamek mechaniczny lub elektroniczny jednostce pływajàcej lub kabinie przyczepy samochodowej (kempingowej) znajdujàcych si´ na terenie
strze˝onym.

Generali wypłaci Ubezpieczonemu odszkodowanie za utrat´,
zniszczenie lub uszkodzenie baga˝u podró˝nego w przypadku:
1)

wystàpienia zdarzenia losowego typu: po˝ar, huragan,
powódê, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpoÊrednie uderzenie piorunu, trz´sienie, zapadanie lub osuwanie si´ ziemi,
wybuch lub upadek pojazdu powietrznego oraz wydostanie si´
wody z urzàdzeƒ wodno-kanalizacyjnych;

2)

akcji ratowniczej, prowadzonej w zwiàzku ze zdarzeniami
losowymi wymienionymi w pkt. 1) niniejszego ust´pu;

3)

wypadku w komunikacji làdowej, wodnej lub powietrznej,
którego Ubezpieczony był uczestnikiem;

4)

udokumentowanej kradzie˝y z włamaniem do pomieszczeƒ
wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub rabunku;

5)

nieszcz´Êliwego wypadku lub nagłego zachorowania zgłoszonego do Centrum Pomocy Generali i potwierdzonego diagnozà lekarskà, w wyniku którego Ubezpieczony pozbawiony
był mo˝liwoÊci zaopiekowania si´ i zabezpieczenia baga˝u;

6)

zagini´ciem w przypadku, gdy baga˝ znajdował si´ pod opiekà
zawodowego przewoênika, na podstawie dokumentu przewozowego lub został oddany do przechowalni za pokwitowaniem;

7)

uszkodzenia lub zniszczenia waliz, plecaków, toreb,
neseserów, paczek i temu podobnych pojemników wyłàcznie
na skutek udokumentowanej kradzie˝y cz´Êci lub całej ich
zawartoÊci.

§ 27 OPÓèNIENIE W DOSTARCZENIU BAGA˚U
PODRÓ˚NEGO
1.

JeÊli na skutek udokumentowanego opóênienia w dostarczeniu
baga˝u podró˝nego przez linie lotnicze do miejsca pobytu
Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju
zamieszkania Ubezpieczonego o co najmniej 8 godzin,
Ubezpieczony poniósł wydatki na zakup przedmiotów pierwszej
potrzeby (odzie˝, przybory toaletowe, artykuł spo˝ywcze), Generali
refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów rachunków
wy˝ej wymienione koszty do równowartoÊci 120 euro.

2.

Ochrona ubezpieczeniowa w zwiàzku z opóênieniem w dostarczeniu baga˝u podró˝nego jest udzielana pod warunkiem powierzenia
baga˝u liniom lotniczym za pokwitowaniem.

3.

Ochrona ubezpieczeniowa nie jest udzielana w przypadku
opóênienia w dostarczeniu baga˝u podró˝nego na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego.
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§ 28 SUMA UBEZPIECZENIA BP
1.

Suma ubezpieczenia baga˝u podró˝nego wskazana w dokumencie
ubezpieczenia jest sumà dla ka˝dego Ubezpieczonego.

2.

Generali ponosi odpowiedzialnoÊç maksymalnie do wysokoÊci
sumy ubezpieczenia, z zastrze˝eniem zapisu § 26 ust. 1 pkt 2)
niniejszych OWU, gdzie górna granica odpowiedzialnoÊci Generali
za szkod´ stanowi 50% sumy ubezpieczenia baga˝u podró˝nego,
wskazanej w dokumencie ubezpieczenia.

3.

Suma ubezpieczenia jest sumà na wszystkie zdarzenia, przez
co rozumie si´, ˝e ka˝da wypłacona na rzecz Ubezpieczonego
kwota odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia.

§ 29 WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
W RAMACH BP
1.

Zakres ubezpieczenia baga˝u podró˝nego nie obejmuje utraty,
zagini´cia, uszkodzenia, zniszczenia:
1)

spowodowanych przez Ubezpieczonego, członków jego
rodziny lub osoby za które ponosi on odpowiedzialnoÊç;

2)

powstałych na skutek wydarzeƒ na terenach obj´tych działaniami wojennymi o zasi´gu lokalnym i mi´dzynarodowym,
rozruchami i niepokojami społecznymi, zamieszkami, strajkami, sabota˝em oraz zamachami, mimo opłacenia dodatkowej
składki;

3)

powstałych na skutek wypadków wynikajàcych z brania udziału w aktach terroru, mimo opłacenia dodatkowej składki;

4)

przedmiotów pozostawionych bez opieki, z zastrze˝eniem
zapisu § 26 ust. 3 pkt 5) niniejszych OWU;

5)

zaistniałych podczas przeprowadzki;

6)

powstałych na skutek kradzie˝y bez włamania lub przy u˝yciu
dorabianych kluczy w sytuacji okreÊlonej w §26 ust. 2 pkt 3), 4),
5) i 6) niniejszych OWU;

7)

b´dàcych nast´pstwem wszelkiego rodzaju promieniowania
radioaktywnego i jonizujàcego;

8)

wynikajàcych z konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia baga˝u
podró˝nego przez organa celne lub inne władze paƒstwowe;

9)

nie zgłoszonych policji lub przewoênikowi w ciàgu 24 godzin
od stwierdzenia szkody obj´tej umowà ubezpieczenia, chyba,
˝e na skutek zdarzeƒ opisanych w § 26 ust. 3 pkt 5) niniejszych
OWU, Ubezpieczony nie mógł tego uczyniç;

10) zwiàzanych z prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu
mechanicznego bez wymaganych prawem uprawnieƒ lub pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych;
11) których wartoÊç nie przekracza równowartoÊci 100 zł;
12) b´dàcych nast´pstwem zdarzeƒ powstałych w wyniku
popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego
przest´pstwa.
2.

Ponadto zakres ubezpieczenia nie obejmuje uszkodzeƒ i zniszczeƒ:
1)

waliz, plecaków, toreb, neseserów, paczek i temu podobnych
pojemników, z zastrze˝eniem zapisu § 26 ust. 3 pkt 7)
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niniejszych OWU;

3.

2)

wynikajàcych z wad ubezpieczonego przedmiotu;

3)

b´dàcych nast´pstwem zwykłego zu˝ycia, uszkodzenia lub
zniszczenia ubezpieczonej rzeczy w zwiàzku z jej
u˝ytkowaniem;

4)

wyrzàdzonych przez zwierz´ta i robactwo;

5)

b´dàcych nast´pstwem samozapalenia, samozepsucia;

6)

b´dàcych nast´pstwem wycieku płynów, tłuszczów, barwników
lub substancji ˝ràcych znajdujàcych si´ w baga˝u podró˝nym;

7)

przedmiotów łatwo tłukàcych si´, szczególnie przedmiotów
glinianych, ze szkła, porcelany, marmuru;

8)

powstałych w aparatach i urzàdzeniach elektrycznych, elektronicznych wskutek ich wad lub działania pràdu elektrycznego
podczas eksploatacji, chyba ˝e działanie pràdu elektrycznego
spowodowało po˝ar tego baga˝u podró˝nego;

9)

powstałych wskutek emisji, wycieku lub innej formy przedostania si´ do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji.

Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te nast´pujàce przedmioty:
1)

Êrodki płatnicze (karty płatnicze, pieniàdze itp.), bilety
podró˝ne, bony towarowe, ksià˝eczki i bony oszcz´dnoÊciowe, papiery wartoÊciowe i klucze, wszelkie dokumenty;

2)

bi˝uteria, przedmioty z metali i kamieni szlachetnych, zegarki;

3)

dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie i numizmatyczne,
dokumenty i r´kopisy, rzeczy o wartoÊci naukowej i artystycznej, trofea, instrumenty muzyczne;

4)

paliwa nap´dowe i broƒ wszelkiego rodzaju;

5)

sprz´t pływajàcy taki jak np. pontony, rowery wodne, łódki itp.;

6)

przedmioty słu˝àce do wykonywania pracy, działalnoÊci produkcyjno-usługowej Ubezpieczonego;

7)

Êrodki transportu, z wyłàczeniem wózków dzieci´cych
i inwalidzkich;

8)

akcesoria samochodowe, przedmioty b´dàce wyposa˝eniem
samochodów typu karawan, przyczep kempingowych
i jachtów;

9)

sprz´t komputerowy, oprogramowania, kasety, płyty, ksià˝ki,
lornetki, noÊniki danych urzàdzenia łàcznoÊci i sprz´t elektroniczny, z zastrze˝eniem zapisu § 26 ust. 1 pkt 2) niniejszych
OWU;

10) sprz´t sportowy i turystyczny, z wyłàczeniem namiotów, Êpiworów, karimat, materacy;
11) sprz´t medyczny, aparaty medyczne, sprz´t rehabilitacyjny,
protezy, wszelkiego rodzaju okulary, szkła kontaktowe i lekarstwa;
12) przedmioty z futra lub wykoƒczone futrem naturalnym;
13) towary i artykuły spo˝ywcze, u˝ywki np. papierosy, alkohol;
14) przedmioty w iloÊciach wskazujàcych na ich przeznaczenie
handlowe;
15) mienie przesiedleƒcze.
4.

Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci z tytułu ubezpieczenia
baga˝u podró˝nego:
1)

w stosunku do osób nie wskazanych w wykazie imiennym
prowadzonym przez Ubezpieczajàcego i przekazanym
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do Generali, zgodnie z § 6 ust. 2;
2)

w przypadku, gdy na wezwanie Generali, w ka˝dym momencie
trwania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczajàcy nie udzieli
niezwłocznie informacji na temat podró˝y zagranicznej osoby,
o którà zapytuje Generali, zgodnie z § 6 ust. 2.

§ 30 POST¢POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU
ZDARZENIA W RAMACH BP
1.

Ubezpieczony jest zobowiàzany do stosowania przepisów majàcych na celu zapobieganie powstawaniu szkód, a zwłaszcza
do zachowania nale˝ytej starannoÊci w strze˝eniu mienia.

2.

W przypadku wystàpienia zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià
Generali Ubezpieczony lub inne osoby wyst´pujàce w jego imieniu
zobowiàzane sà post´powaç zgodnie z przepisami niniejszego
paragrafu.

3.

W przypadku wystàpienia zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià
Generali Ubezpieczony jest zobowiàzany:
1)

zapobiec w miar´ mo˝liwoÊci, zwi´kszeniu si´ szkody
i ograniczyç jej konsekwencje;

2)

zawiadomiç policj´ o ka˝dym wypadku kradzie˝y z włamaniem, rabunku lub zagini´cia przedmiotów obj´tych ubezpieczeniem i uzyskaç pisemne potwierdzenie tego faktu (protokół) z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj,
iloÊç), z podaniem ich wartoÊci;

3)

zawiadomiç właÊciwego przewoênika lub kierownictwo hotelu,
domu wczasowego, kempingu itp. o ka˝dym wystàpieniu
szkody, która powstała w publicznym Êrodku komunikacji lub w
miejscu zakwaterowania i uzyskaç pisemne potwierdzenie
zaistnienia szkody od osoby czy firmy odpowiedzialnej za przechowywanie lub uszkodzenie baga˝u, z wyszczególnieniem
utraconych przedmiotów (rodzaj, iloÊç) i podaniem ich wartoÊci;

4)

do bezzwłocznego nawiàzania kontaktu telefonicznego
z Centrum Pomocy Generali, nie póêniej jednak ni˝ w terminie
do 12 godzin od chwili zaistnienia szkody, chyba ˝e zgłoszenie
szkody w wymaganym terminie nie jest mo˝liwe z powodu
wystàpienia zdarzenia losowego lub działania siły wy˝szej
(odpowiednio udokumentowanych przez Ubezpieczajàcego)
i podaç okolicznoÊci zdarzenia;

5)

zebraç, zabezpieczyç i udost´pniç Generali dowody ustalajàce
okolicznoÊci zdarzenia;

6)

zabezpieczyç rzeczy zniszczone lub uszkodzone w celu
umo˝liwienia dokonania ich ogl´dzin przez Centrum Pomocy
Generali, policj´ itp. do czasu zakoƒczenia sprawy;

7)

najpóêniej w terminie 7 dni od daty powrotu na teren
Rzeczypospolitej
Polskiej
lub
kraju
zamieszkania
Ubezpieczonego jednak nie póêniej ni˝ w ciàgu 45 dni od daty
szkody, przesłaç do Centrum Pomocy Generali zgłoszenie
szkody, które powinno zawieraç:
a) numer dokumentu ubezpieczenia;
b) szczegółowy opis okolicznoÊci zaistnienia szkody (dat´,
miejsce, opis szkody i działaƒ, jakie Ubezpieczony podjàł po
zajÊciu zdarzenia);
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c) spis uszkodzonych lub utraconych przedmiotów sporzàdzony przez Ubezpieczonego i potwierdzony przez
odpowiednie władze lub osob´ czy firm´ odpowiedzialnà za
przechowywanie lub przewóz baga˝u;
d) dokumentacj´ potwierdzajàcà utrat´, zniszczenie lub
uszkodzenie baga˝u;
e) dokumentacj´ lekarskà potwierdzajàcà utrat´ baga˝u
podró˝nego w wyniku zdarzeƒ opisanych w § 26 ust. 3 pkt
5);
f) potwierdzenie zło˝enia zawiadomienia do odpowiednich
władz;
g) oryginalne bilety lub kwity baga˝owe;
h) oryginały rachunków za napraw´ uszkodzonego baga˝u
podró˝nego i dowody ich zapłaty;
i) dokumenty potwierdzajàce zakup lub własnoÊç baga˝u
podró˝nego (rachunki lub inne wymagane przez Generali
dokumenty).
4.

W przypadku wystàpienia opóênienia w dostarczeniu baga˝u
podró˝nego opisanego § 27 niniejszych OWU Ubezpieczony
zobowiàzany jest zgłosiç ten fakt przewoênikowi i uzyskaç od niego
dokumenty potwierdzajàce ten fakt oraz moment dostarczenia
baga˝u przez przewoênika do miejsca pobytu Ubezpieczonego,
a tak˝e rachunki i dowody zapłaty za zakup przedmiotów pierwszej
potrzeby.

§ 31 USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA
W RAMACH BP
1.

Odszkodowanie b´dzie wypłacone w cz´Êci, która nie zostanie
pokryta przez zawodowego przewoênika odpowiedzialnego
za uszkodzenie, utrat´ lub opóênienie baga˝u podró˝nego.

2.

WysokoÊç wypłaconego odszkodowania nie mo˝e przekraczaç
wartoÊci faktycznie poniesionej szkody ani obejmowaç zniszczeƒ
wczeÊniej powstałych, w tym stopnia naturalnego zu˝ycia.

3.

WysokoÊç odszkodowania w przypadku utraty lub uszkodzenia
baga˝u podró˝nego ustala si´ według kosztów naprawy bàdê
według rzeczywistej wartoÊci przedmiotu z uwzgl´dnieniem stopnia
jego faktycznego zu˝ycia. WartoÊç przedmiotów okreÊlana jest
przez Centrum Pomocy Generali na podstawie oryginałów
rachunków zakupu lub na podstawie wartoÊci nowego przedmiotu
o identycznych właÊciwoÊciach u˝ytkowych w dniu zaistnienia
zdarzenia.

4.

Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl´dnia si´:
1)

wartoÊci naukowej, kolekcjonerskiej,
pamiàtkowej przedmiotów;

zabytkowej

lub

2)

kosztów poniesionych na odka˝enie pozostałoÊci po szkodzie.

§ 32 ODZYSKANIE SKRADZIONYCH LUB
ZAGUBIONYCH PRZEDMIOTÓW
1.

W przypadku odnalezienia skradzionych lub zagubionych
przedmiotów:
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1)

Ubezpieczony powinien niezwłocznie zawiadomiç o tym fakcie
Generali;

2)

gdy Êwiadczenie nie zostało jeszcze wypłacone –
Ubezpieczony jest zobowiàzany odebraç odnalezione przedmioty, a Generali wypłaca wówczas odszkodowanie za ewentualne zniszczenia bàdê brakujàcy baga˝, zgodnie z zapisami
niniejszych OWU;

3)

gdy odszkodowanie zostało ju˝ wypłacone – Ubezpieczony
jest zobowiàzany zwróciç Generali kwot´ odszkodowania lub
przekazaç Generali prawa własnoÊci lub posiadania
odzyskanych przedmiotów.

UBEZPIECZENIE SPRZ¢TU SPORTOWEGO
§ 33 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA SS
1.

Przedmiotem ubezpieczenia jest sprz´t sportowy b´dàcy własnoÊcià Ubezpieczonego podczas jego podró˝y zagranicznej w postaci:
1)

nart do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa;

2)

deski do uprawiania wszelkich odmian snowboardu;

3)

deski do uprawiania wszelkich odmian surfingu;

4)

roweru;

5)

specjalistycznego sprz´tu do nurkowania;
wraz z podstawowym osprz´tem i ekwipunkiem.

2.

Chcàc ubezpieczyç sprz´t sportowy, o którym mowa w ust.1
niniejszego paragrafu nale˝y zawrzeç umow´ Ubezpieczenia
Podró˝y Zagranicznych opłacajàc dodatkowà składk´ za ubezpieczenie sprz´tu sportowego i jednoczeÊnie składk´ za uprawianie odpowiedniej dyscypliny sportu, o ile zgodnie z taryfà składek
taka składka jest wymagana.

3.

Ochronà ubezpieczeniowà obj´ty jest sprz´t sportowy, je˝eli znajduje si´ pod bezpoÊrednià opiekà Ubezpieczonego lub je˝eli
Ubezpieczony:

4.

1)

powierzył go zawodowemu przewoênikowi do przewozu na
podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego;

2)

oddał go za pokwitowaniem do przechowalni baga˝u;

3)

zostawił go w zamkni´tym na zamek mechaniczny lub elektroniczny pomieszczeniu zajmowanym przez Ubezpieczonego
w miejscu zakwaterowania (z wyłàczeniem namiotu);

4)

zostawił go w zamkni´tym indywidualnym pomieszczeniu
baga˝owym na dworcu (kolejowym, autobusowym, lotniczym);

5)

umieÊcił go w zamkni´tym luku baga˝owym lub zamkni´tym
(na zamek mechaniczny bàdê elektroniczny) baga˝niku samochodu, stojàcego na parkingu strze˝onym, a zagini´cie sprz´tu jest potwierdzone wystawieniem odpowiedniego dokumentu;

6)

umieÊcił baga˝ w zamkni´tej na zamek mechaniczny lub elektroniczny jednostce pływajàcej lub kabinie przyczepy samochodowej (kempingowej) znajdujàcych si´ na terenie
strze˝onym.

Generali wypłaci Ubezpieczonemu odszkodowanie za utrat´,
zniszczenie lub uszkodzenie sprz´tu sportowego w przypadku:
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1)

wystàpienia zdarzenia losowego typu: po˝ar, huragan,
powódê, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpoÊrednie uderzenie piorunu, trz´sienie, zapadanie lub osuwanie si´ ziemi,
wybuch lub upadek pojazdu powietrznego oraz wydostanie si´
wody z urzàdzeƒ wodno-kanalizacyjnych;

2)

akcji ratowniczej, prowadzonej w zwiàzku ze zdarzeniami
losowymi wymienionymi w pkt. 1 niniejszego ust´pu;

3)

wypadku w komunikacji làdowej, wodnej lub powietrznej,
którego Ubezpieczony był uczestnikiem;

4)

udokumentowanej kradzie˝y z włamaniem do pomieszczeƒ
wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu lub rabunku;

5)

nieszcz´Êliwego wypadku lub nagłego zachorowania zgłoszonego do Centrum Pomocy Generali i potwierdzonego diagnozà lekarskà, w wyniku którego Ubezpieczony pozbawiony
był mo˝liwoÊci zaopiekowania si´ i zabezpieczenia sprz´tu
sportowego;

6)

zagini´ciem w przypadku, gdy sprz´t sportowy znajdował si´
pod opiekà zawodowego przewoênika, na podstawie dokumentu przewozowego lub został oddany do przechowalni za
pokwitowaniem;

7)

uszkodzenia lub zniszczenia sprz´tu sportowego podczas
uprawiania sportów, je˝eli uszkodzenie lub zniszczenie
nastàpiło na skutek nieszcz´Êliwego wypadku, który zaistniał
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania
Ubezpieczonego, udokumentowanego przez diagnoz´
lekarskà i zgłoszonego do Centrum Pomocy Generali.

§ 34 SUMA UBEZPIECZENIA SS
1.

Suma ubezpieczenia sprz´tu sportowego wskazana w dokumencie
ubezpieczenia jest sumà dla ka˝dego Ubezpieczonego.

2.

Generali ponosi odpowiedzialnoÊç maksymalnie do wysokoÊci
sumy ubezpieczenia.

3.

Suma ubezpieczenia jest sumà na wszystkie zdarzenia, przez co
rozumie si´, ˝e ka˝da wypłacona na rzecz Ubezpieczonego kwota
odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia.

§ 35 WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
W RAMACH SS
1.

Zakres ubezpieczenia sprz´tu sportowego nie obejmuje utraty,
zagini´cia, uszkodzenia, zniszczenia:
1)

spowodowanych przez Ubezpieczonego, członków jego
rodziny lub osoby za które ponosi odpowiedzialnoÊç, z zastrze˝eniem zapisu § 33 ust. 4 pkt 7) niniejszych OWU;

2)

powstałych na skutek wydarzeƒ na terenach obj´tych działaniami wojennymi o zasi´gu lokalnym i mi´dzynarodowym,
rozruchami i niepokojami społecznymi, zamieszkami, strajkami, sabota˝em oraz zamachami, mimo opłacenia dodatkowej
składki;

3)

powstałych na skutek wypadków wynikajàcych z brania udziału w aktach terroru, mimo opłacenia dodatkowej składki;

4)

sprz´tu sportowego pozostawionego bez opieki, z zastrze˝eniem zapisu § 33 ust. 4 pkt 5) niniejszych OWU;
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5)

zaistniałych podczas przeprowadzki;

6)

powstałych na skutek kradzie˝y bez włamania lub przy u˝yciu
dorabianych kluczy w sytuacji okreÊlonej w § 33 ust. 3, pkt 3),
4), 5) i 6) niniejszych OWU;

7)

powstałych na skutek uprawiania sportów w miejscu do tego
niedozwolonym;

8)

spowodowanych u˝ytkowaniem sprz´tu sportowego niezgodnie z przeznaczeniem;

9)

na skutek przechowywania w warunkach niezapewniajàcych
bezpieczeƒstwa;

10) wynaj´tego, po˝yczonego, powierzonego Ubezpieczonemu
sprz´tu sportowego;
11) b´dàcych nast´pstwem wszelkiego rodzaju promieniowania
radioaktywnego i jonizujàcego;
12) wynikajàce z konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia sprz´tu
sportowego przez organa celne lub inne władze paƒstwowe;
13) nie zgłoszonych policji lub przewoênikowi w ciàgu 24 godzin
od stwierdzenia szkody obj´tej umowà ubezpieczenia, chyba,
˝e na skutek zdarzeƒ opisanych w § 33 ust. 4 pkt 5), 7)
niniejszych OWU, Ubezpieczony nie mógł tego uczyniç;
14) zwiàzanych z prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu
mechanicznego bez wymaganych prawem uprawnieƒ lub pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub innych Êrodków;
15) których wartoÊç nie przekracza 100 zł;
16) zdarzeƒ powstałych w wyniku popełnienia lub usiłowania
popełnienia przez Ubezpieczonego przest´pstwa.
2.

Ponadto zakres ubezpieczenia nie obejmuje uszkodzeƒ i zniszczeƒ:
1)

3.

wynikajàcych z wad ubezpieczonego sprz´tu sportowego;

2)

b´dàcych nast´pstwem zwykłego zu˝ycia;

3)

wynikajàcych z wylania si´ na niego płynów, tłuszczów,
barwników lub substancji ˝ràcych.

Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci z tytułu ubezpieczenia
sprz´tu sportowego:
1)

w stosunku do osób nie wskazanych w wykazie imiennym
prowadzonym przez Ubezpieczajàcego i przekazanym
do Generali, zgodnie z § 6 ust. 2.

2)

w przypadku, gdy na wezwanie Generali, w ka˝dym momencie
trwania ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczajàcy nie udzieli
niezwłocznie informacji na temat podró˝y zagranicznej osoby,
o którà zapytuje Generali, zgodnie z § 6 ust. 2.

§ 36 POST¢POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU
ZDARZENIA W RAMACH SS
1.

Ubezpieczony jest zobowiàzany do stosowania przepisów majàcych na celu zapobieganie powstawaniu szkód, a zwłaszcza
do zachowania nale˝ytej starannoÊci w strze˝eniu mienia.

2.

W przypadku wystàpienia zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià
Generali Ubezpieczony lub inne osoby wyst´pujàce w jego imieniu
zobowiàzane sà post´powaç zgodnie z przepisami niniejszego
paragrafu.

3.

W przypadku wystàpienia zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià
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Generali, Ubezpieczony jest zobowiàzany:
1)

zapobiec w miar´ mo˝liwoÊci, zwi´kszeniu si´ szkody
i ograniczyç jej konsekwencje;

2)

zawiadomiç policj´ o ka˝dym wypadku kradzie˝y z włamaniem, rabunku lub zagini´cia sprz´tu sportowego i uzyskaç
pisemne potwierdzenie tego faktu (protokół) z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, iloÊç), z podaniem ich
wartoÊci;

3)

zawiadomiç właÊciwego przewoênika lub kierownictwo hotelu,
domu wczasowego, kempingu itp. o ka˝dym wystàpieniu
szkody, która powstała w publicznym Êrodku komunikacji lub
miejscu zakwaterowania i uzyskaç pisemne potwierdzenie
zaistnienia szkody od osoby czy firmy odpowiedzialnej za przechowywanie lub uszkodzenie sprz´tu sportowego,
z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, iloÊç)
i podaniem ich wartoÊci;

4)

do bezzwłocznego nawiàzania kontaktu telefonicznego
z Centrum Pomocy Generali, nie póêniej jednak ni˝ w terminie
do 12 godzin od chwili zaistnienia szkody, chyba ˝e zgłoszenie
szkody w wymaganym terminie nie jest mo˝liwe z powodu
wystàpienia zdarzenia losowego lub działania siły wy˝szej
(odpowiednio udokumentowanych przez Ubezpieczajàcego)
i podaç okolicznoÊci zdarzenia;

5)

zebraç, zabezpieczyç i udost´pniç Generali dowody ustalajàce
okolicznoÊci zdarzenia;

6)

zabezpieczyç sprz´t zniszczony lub uszkodzony w celu umo˝liwienia dokonania jego ogl´dzin przez Centrum Pomocy
Generali, policj´ itp. do czasu zakoƒczenia sprawy;

7)

najpóêniej w terminie 7 dni od daty powrotu na teren
Rzeczypospolitej
Polskiej
lub
kraju
zamieszkania
Ubezpieczonego, jednak nie póêniej ni˝ w ciàgu 45 dni od daty
szkody, przesłaç do Centrum Pomocy Generali zgłoszenie
szkody, które powinno zawieraç:
a) numer dokumentu ubezpieczenia;
b) szczegółowy opis okolicznoÊci zaistnienia szkody (dat´,
miejsce, opis szkody i działaƒ, jakie Ubezpieczony podjàł po
zajÊciu zdarzenia);
c) spis uszkodzonego lub utraconego sprz´tu sportowego
sporzàdzony przez Ubezpieczonego i potwierdzony przez
odpowiednie władze lub osob´ czy firm´ odpowiedzialnà za
przechowywanie lub przewóz sprz´tu sportowego;
d) dokumentacj´ potwierdzajàcà utrat´, zniszczenie lub
uszkodzenie sprz´tu sportowego;
e) potwierdzenie zło˝enia zawiadomienia do odpowiednich
władz;
f) dostarczyç diagnoz´ lekarskà jeÊli uszkodzenie i zniszczenie nastàpiło na skutek nieszcz´Êliwego wypadku
opisanego w § 33 ust. 4 pkt 5) i 7) niniejszych OWU;
g) oryginalne bilety lub kwity baga˝owe;
h) oryginały rachunków za napraw´ uszkodzonego sprz´tu
sportowego i dowody ich zapłaty;
i) dokumenty potwierdzajàce zakup lub własnoÊç sprz´tu
sportowego (rachunki lub inne wymagane przez Generali
dokumenty).
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§ 37 USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA
W RAMACH SS
1.

Odszkodowanie b´dzie wypłacone w cz´Êci, która nie zostanie
pokryta przez zawodowego przewoênika odpowiedzialnego za
utrat´ lub uszkodzenie sprz´tu sportowego.

2.

WysokoÊç wypłaconego odszkodowania nie mo˝e przekraczaç
wartoÊci faktycznie poniesionej szkody, ani obejmowaç zniszczeƒ
wczeÊniej powstałych, w tym stopnia naturalnego zu˝ycia.

3.

WysokoÊç odszkodowania w przypadku utraty lub uszkodzenia
sprz´tu sportowego ustala si´ według kosztów naprawy bàdê
według rzeczywistej wartoÊci sprz´tu sportowego z uwzgl´dnieniem stopnia jego faktycznego zu˝ycia. WartoÊç sprz´tu
sportowego okreÊlana jest przez Generali na podstawie oryginałów
rachunków zakupu lub na podstawie wartoÊci nowego przedmiotu
o identycznych właÊciwoÊciach u˝ytkowych w dniu zaistnienia
zdarzenia.

§ 38 ODZYSKANIE SKRADZIONYCH LUB
ZAGUBIONYCH PRZEDMIOTÓW
1.

W przypadku odnalezienia skradzionego lub zagubionego sprz´tu
sportowego:
1)

Ubezpieczony jest zobowiàzany niezwłocznie zawiadomiç
o tym fakcie Generali;

2)

gdy odszkodowanie nie zostało jeszcze wypłacone –
Ubezpieczony jest zobowiàzany odebraç odnaleziony sprz´t
sportowy, a Generali wypłaca wówczas odszkodowanie za
ewentualne zniszczenia, zgodnie z niniejszymi OWU;

3)

gdy odszkodowanie zostało ju˝ wypłacone – Ubezpieczony
jest zobowiàzany zwróciç Generali kwot´ odszkodowania lub
przekazaç Generali prawa własnoÊci lub posiadania
odzyskanych przedmiotów.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ODWOŁANIA UCZESTNICTWA W ZAGRANICZNEJ IMPREZIE TURYSTYCZNEJ LUB TE˚ WCZEÂNIEJSZEGO Z NIEJ
POWROTU
§ 39 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA OI
1.

Przedmiotem ubezpieczenia:
1)

kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie
turystycznej sà koszty, jakimi Ubezpieczony byłby obcià˝ony
przez organizatora turystyki w razie odwołania przez
Ubezpieczonego – przed planowanà datà wyjazdu – uczestnictwa we wczeÊniej zarezerwowanej imprezie turystycznej;

2)

kosztów wczeÊniejszego powrotu z zagranicznej imprezy
turystycznej sà koszty poniesione przez Ubezpieczonego
w zwiàzku
z
wczeÊniejszym
powrotem
na
teren
Rzeczypospolitej
Polskiej
lub
kraju
zamieszkania
Ubezpieczonego, spowodowanym zdarzeniami losowymi
niezale˝nymi od Ubezpieczonego.
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2.

Ubezpieczenie dotyczy imprezy, zarezerwowanej za poÊrednictwem organizatora turystyki, poÊrednika turystycznego, agenta
turystycznego majàcego siedzib´ na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.

3.

Umowa ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa
w zagranicznej imprezie turystycznej lub te˝ wczeÊniejszego z niej
powrotu mo˝e byç zawarta najpóêniej w ciàgu 48 godzin od
momentu rezerwacji imprezy turystycznej i wpłaty cz´Êci lub całoÊci opłaty (zaliczki).

4.

Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej
imprezie turystycznej lub te˝ wczeÊniejszego z niej powrotu mo˝na
wykupiç wyłàcznie jednoczeÊnie z ubezpieczeniem kosztów
leczenia i pomocy assistance obowiàzujàcym w terminie trwania
imprezy.

5.

Generali zwraca koszty poniesione przez Ubezpieczonego
w zwiàzku z odwołaniem lub wczeÊniejszym powrotem z imprezy,
gdy wynika to z:

6.

1)

nieszcz´Êliwego wypadku skutkujàcego natychmiastowà hospitalizacjà Ubezpieczonego lub powodujàcego znaczne
ograniczenia samodzielnoÊci ruchowej Ubezpieczonego;

2)

nagłej ci´˝kiej choroby Ubezpieczonego, wymagajàcej natychmiastowej hospitalizacji i nie rokujàcej wyzdrowienia do czasu
planowanego wyjazdu turystycznego Ubezpieczonego;

3)

nagłej ci´˝kiej choroby lub nieszcz´Êliwego wypadku członka
rodziny Ubezpieczonego, wymagajàcej natychmiastowej hospitalizacji i nie rokujàcej wyzdrowienia do czasu planowanego
wyjazdu turystycznego Ubezpieczonego lub wymagajàcej
obecnoÊci Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego;

4)

zgonu Ubezpieczonego lub członka jego rodziny;

5)

powa˝nego zdarzenia losowego w miejscu zamieszkania
Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju
zamieszkania Ubezpieczonego powstałego w wyniku działania
ognia, katastrof naturalnych lub b´dàcego nast´pstwem
przest´pstwa, powodujàcego koniecznoÊç dokonania czynnoÊci prawnych i administracyjnych, przy których niezb´dna
jest obecnoÊç Ubezpieczonego;

6)

udokumentowanej kradzie˝y dokumentów niezb´dnych
w podró˝y zagranicznej, (np. paszport, wizy wjazdowe, dowód
osobisty), pod warunkiem, ˝e kradzie˝ miała miejsce w okresie
7 dni poprzedzajàcych wyjazd na imprez´ turystycznà i została
zgłoszona odpowiednim władzom;

7)

bezwarunkowego wezwania przez władze administracyjne
Rzeczypospolitej Polskiej dor´czonego Ubezpieczonemu
w czasie podró˝y zagranicznej Ubezpieczonego, z wyjàtkiem
wezwania przez władze wojskowe i wezwania w zwiàzku
z popełnieniem przest´pstwa przez Ubezpieczonego;

8)

wyznaczenia przez pracodawc´ daty rozpocz´cia pracy przez
Ubezpieczonego, przypadajàcej w czasie trwania imprezy
zagranicznej, jeÊli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia
Ubezpieczony był zarejestrowanym bezrobotnym i nie znał
daty rozpocz´cia pracy.

Za koszt odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej uwa˝a si´ wyłàcznie opłaty przewidziane w pisemnej umowie
zawartej przez Ubezpieczonego z organizatorem turystyki, poniesione przez Ubezpieczonego przed jej rozpocz´ciem w zwiàzku
z odwołaniem uczestnictwa w imprezie.
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7.

8.

Za koszty wczeÊniejszego powrotu z zagranicznej imprezy turystycznej uwa˝a si´:
1)

koszty niewykorzystanych Êwiadczeƒ wynikajàcych z zawartej
umowy uczestnictwa w imprezie;

2)

dodatkowe koszty transportu powrotnego - Centrum Pomocy
Generali organizuje transport lub pokrywa jego koszty
do wysokoÊci rzeczywiÊcie poniesionych dodatkowych
kosztów przez Ubezpieczonego, nie wi´cej jednak ni˝
do kwoty stanowiàcej równowartoÊç kosztu transportu, jaki był
uwzgl´dniony w cenie imprezy. Koszty powrotu sà ograniczone
do kwoty, jaka odpowiada kosztom zorganizowania przez
Centrum Pomocy Generali takiego powrotu do miejsca
rozpocz´cia imprezy turystycznej na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.

Koszty powrotu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej
lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, o których mowa w ust. 7
pkt 2) niniejszego paragrafu, sà zwracane tylko w przypadku, gdy
transport na imprez´ i z imprezy był uwzgl´dniony w umowie
uczestnictwa w imprezie.

§ 40 SUMA UBEZPIECZENIA OI
1.

Suma ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie
turystycznej lub wczeÊniejszego z niej powrotu wskazana w dokumencie ubezpieczenia, jest sumà dla ka˝dego Ubezpieczonego.

2.

Sum´ ubezpieczenia stanowi cena zagranicznej imprezy turystycznej okreÊlona w umowie zawartej przez Ubezpieczonego z organizatorem turystyki.

3.

Generali ponosi odpowiedzialnoÊç maksymalnie do wysokoÊci
sumy ubezpieczenia, z uwzgl´dnieniem zapisu § 42 ust. 2
niniejszych OWU.

§ 41 WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
W RAMACH OI
1.

Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za odwołanie uczestnictwa
w zagranicznej imprezie turystycznej lub wczeÊniejszy z niej powrót
z powodu:
1)

gdy istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podró˝y,
wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego bàdê poddania si´ leczeniu w warunkach szpitalnych przed zawarciem
umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej;

2)

powikłaƒ, nast´pstw, komplikacji i pogorszeƒ stanów
chorobowych, które zaistniały przed zawarciem umowy ubezpieczenia;

3)

wypadków spowodowanych przez Ubezpieczonego umyÊlnie
lub w skutek ra˝àcego niedbalstwa;

4)

samookaleczenia, usiłowania popełnienia samobójstwa
i skutków samobójstwa niezale˝nie od stanu poczytalnoÊci
Ubezpieczonego;

5)

alkoholizmu lub zdarzeƒ zwiàzanych bezpoÊrednio lub poÊrednio z pozostawaniem pod wpływem alkoholu, u˝ywania narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych
lub leków nie przepisanych przez lekarza lub przepisanych
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przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem;
6)

niepoddania si´ szczepieniom lub innym zabiegom prewencyjnym koniecznym przed podró˝ami do krajów, w których sà
one wymagane;

7)

cià˝y i wszelkich konsekwencji z nià zwiàzanych;

8)

przerywania cià˝y, o ile nie zostało ono wykonane w celu
ratowania ˝ycia lub zdrowia Ubezpieczonego;

9)

sztucznego zapłodnienia lub ka˝dego innego leczenia
bezpłodnoÊci;

10) chorób psychicznych, nerwic lub depresji;
11) chorób przenoszonych drogà płciowà, AIDS i zara˝enia
wirusem HIV;
12) epidemii oraz ska˝eƒ;
13) wszelkiego rodzaju promieniowania radioaktywnego i jonizujàcego;
14) działaƒ wojennych o zasi´gu lokalnym i mi´dzynarodowym;
15) aktów terroru, rozruchów i niepokojów
zamieszek, strajków, sabota˝u lub zamachów;

społecznych,

16) wypadków wynikajàcych z brania udziału w bójkach,
z wyjàtkiem działania w obronie koniecznej i w stanie wy˝szej
koniecznoÊci;
17) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego
przest´pstwa;
18) odwołania, nieudzielenia urlopu przez pracodawc´ lub zmiany
terminu urlopu przez Ubezpieczonego;
19) braku akceptacji przez Centrum Pomocy Generali kosztów
zwiàzanych z wczeÊniejszym powrotem Ubezpieczonego
z imprezy turystycznej;
20) brak pisemnego poinformowania organizatora imprezy
o odwołaniu uczestnictwa w imprezie turystycznej i jego przyczynach.
2.

Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za koszty opłat pozataryfowych, które ustala organizator imprezy.

§ 42 USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA
W RAMACH OI
1.

WysokoÊç wypłaconego przez Generali odszkodowania w zwiàzku
z odwołaniem imprezy nie mo˝e przekroczyç ceny imprezy turystycznej okreÊlonej w umowie zawartej przez Ubezpieczonego z organizatorem turystyki i odpowiada kosztom jakimi organizator turystyki obcià˝yłby Ubezpieczonego w zwiàzku z odwołaniem imprezy.

2.

Odszkodowanie z tytułu odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej jest pomniejszane o franszyz´ redukcyjnà w wysokoÊci 20%
przyznanej kwoty odszkodowania.

3.

W razie wczeÊniejszego powrotu z imprezy turystycznej wysokoÊç
odszkodowania za niewykorzystane Êwiadczenia (usługi) stanowi
procent wartoÊci ceny imprezy za niewykorzystane dni pobytu wraz
z wartoÊcià transportu powrotnego wliczonego w cen´ imprezy,
z zastrze˝eniem, ˝e wysokoÊç odszkodowania nie mo˝e byç
wy˝sza od sumy ubezpieczenia.

4.

Je˝eli przyczynà wystàpienia o odszkodowania z tytułu odwołania
uczestnictwa lub wczeÊniejszego powrotu z imprezy turystycznej
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jest Êmierç Ubezpieczonego – odszkodowanie jest wypłacane
spadkobiercom ustawowym.

§ 43 POST¢POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU
ZDARZENIA W RAMACH OI
1.

W przypadku odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie
turystycznej, Ubezpieczony zobowiàzany jest pisemnie poinformowaç organizatora turystyki o odwołaniu uczestnictwa i jego przyczynach, w ciàgu 24 godzin, lub w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach nie póêniej ni˝ w ciàgu 2 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniajàcego odwołanie. W razie nie dotrzymania tego terminu Generali mo˝e ograniczyç zwrot kosztów do sumy,
którà Ubezpieczony byłby obcià˝ony przez organizatora turystyki
w dniu zgłoszenia zdarzenia.

2.

W przypadku wczeÊniejszego powrotu z zagranicznej imprezy
turystycznej Ubezpieczony zobowiàzany jest, przed podj´ciem
jakichkolwiek działaƒ powiadomiç Centrum Pomocy Generali
w ciàgu 24 godzin od momentu zaistnienia zdarzenia uzasadniajàcego wczeÊniejszy powrót, o koniecznoÊci i przyczynach
wczeÊniejszego powrotu. W razie nie dotrzymania tego zalecenia
Generali ma prawo do odmowy wypłaty lub odpowiedniego pomniejszenia wypłacanego odszkodowania.

3.

W sytuacjach okreÊlonych w § 39 ust. 5 niniejszych OWU, nale˝y
najpóêniej w ciàgu 7 dni od daty zgłoszenia do organizatora
imprezy dostarczyç do Generali:

4.

1)

umow´ uczestnictwa w imprezie;

2)

oÊwiadczenie o zło˝onym odwołaniu uczestnictwa w imprezie
poÊwiadczone przez organizatora imprezy lub wczeÊniejszym
powrocie poÊwiadczone przez organizatora imprezy;

3)

zaÊwiadczenie organizatora imprezy o wysokoÊci potràceƒ
z tytułu odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, bàdê
wczeÊniejszego z niej powrotu;

4)

oryginały rachunków i dowodów ich zapłaty za transport
powrotny w przypadku wczeÊniejszego powrotu z imprezy
i poniesienia wczeÊniej uzgodnionych kosztów;

5)

dokumentacj´ potwierdzajàcà koniecznoÊç odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wczeÊniejszego z niej
powrotu, a w szczególnoÊci dokumentacj´ lekarskà, zaÊwiadczenie z policji potwierdzajàce wystàpienie szkody w mieniu,
zaÊwiadczenie miejscowych władz stwierdzajàce wystàpienie
zdarzeƒ losowych.

Generali warunkuje rozpatrywanie roszczenia od udokumentowania przez Ubezpieczonego zgłoszonych zdarzeƒ losowych lub
od opinii lekarza Centrum Pomocy Generali, ˝e przedstawione
przez Ubezpieczonego dokumenty medyczne dotyczà faktycznego
stanu rzeczy.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ODWOŁANIA
NOCLEGÓW
§ 44 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA ON
1.

Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty, którymi Ubezpieczony
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zostałby obcià˝ony przez organizatora turystyki w razie odwołania
wczeÊniej zarezerwowanych przez Ubezpieczonego noclegów
przed rozpocz´ciem pobytu.
2.

Ubezpieczenie dotyczy odwołania noclegów w miejscu znajdujàcym si´ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju
zamieszkania Ubezpieczonego, zarezerwowanego za poÊrednictwem organizatora turystyki, poÊrednika turystycznego, agenta
turystycznego majàcego siedzib´ na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.

3.

Umowa ubezpieczenia kosztów odwołania noclegów mo˝e byç
zawarta najpóêniej w ciàgu 48 godzin od momentu rezerwacji
noclegów i wpłaty cz´Êci lub całoÊci opłaty (zaliczki).

4.

Ubezpieczony mo˝e zostaç obj´ty ubezpieczeniem kosztów
odwołania noclegów, pod warunkiem, ˝e ryzyko to nie zostało
wczeÊniej obj´te ubezpieczeniem kosztów odwołania uczestnictwa
w imprezie turystycznej lub te˝ wczeÊniejszego z niej powrotu.

5.

Ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów mo˝na wykupiç
wyłàcznie jednoczeÊnie z ubezpieczeniem kosztów leczenia
i pomocy assistance obowiàzujàcym w terminie trwania pobytu.

6.

Generali zwraca koszty poniesione przez Ubezpieczonego
w zwiàzku z odwołaniem noclegów, gdy wynika to z nast´pujàcych
powodów:
1)

nieszcz´Êliwego wypadku skutkujàcego natychmiastowà hospitalizacjà Ubezpieczonego lub powodujàcego znaczne
ograniczenia samodzielnoÊci ruchowej Ubezpieczonego;

2)

nagłej ci´˝kiej choroby Ubezpieczonego, wymagajàcej natychmiastowej hospitalizacji i nie rokujàcej wyzdrowienia do czasu
planowanego wyjazdu turystycznego Ubezpieczonego;

3)

nagłej ci´˝kiej choroby lub nieszcz´Êliwego wypadku członka
rodziny Ubezpieczonego, wymagajàcej natychmiastowej hospitalizacji i nie rokujàcej wyzdrowienia do czasu planowanego
wyjazdu turystycznego Ubezpieczonego lub wymagajàcej
obecnoÊci Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego;

4)

zgonu Ubezpieczonego lub członka jego rodziny;

5)

powa˝nego zdarzenia losowego w miejscu zamieszkania
Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju
zamieszkania Ubezpieczonego powstałego w wyniku działania
ognia, katastrof naturalnych lub b´dàcego nast´pstwem
przest´pstwa, powodujàcego koniecznoÊç dokonania czynnoÊci prawnych i administracyjnych, przy których niezb´dna
jest obecnoÊç Ubezpieczonego.

§ 45 SUMA UBEZPIECZENIA ON
1.

Suma ubezpieczenia kosztów odwołania noclegów wskazana
w dokumencie ubezpieczenia, jest sumà dla ka˝dego
Ubezpieczonego.

2.

Sum´ ubezpieczenia stanowi cena noclegów okreÊlona w umowie
zawartej przez Ubezpieczonego z organizatorem turystyki.

3.

Generali ponosi odpowiedzialnoÊç maksymalnie do wysokoÊci
sumy ubezpieczenia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia.
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§ 46 WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
W RAMACH ON
1.

Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za odwołanie noclegów
z powodu:
1)

gdy istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podró˝y,
wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego bàdê poddania si´ leczeniu w warunkach szpitalnych przed rezerwacjà
noclegów w hotelu;

2)

powikłaƒ, nast´pstw, komplikacji i pogorszeƒ stanów
chorobowych, które zaistniały przed zawarciem umowy ubezpieczenia;

3)

wypadków spowodowanych przez Ubezpieczonego umyÊlnie
lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa;

4)

samookaleczenia, usiłowania popełnienia samobójstwa i
skutków samobójstwa niezale˝nie od stanu poczytalnoÊci
Ubezpieczonego;

5)

alkoholizmu lub zdarzeƒ zwiàzanych bezpoÊrednio lub poÊrednio z pozostawaniem pod wpływem alkoholu, u˝ywania narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych
lub leków nie przepisanych przez lekarza lub przepisanych
przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem;

6)

niepoddania si´ szczepieniom lub innym zabiegom prewencyjnym koniecznym przed podró˝ami do krajów, w których sà
one wymagane;

7)

cià˝y i wszelkich konsekwencji z nià zwiàzanych;

8)

przerywania cià˝y, o ile nie zostało ono wykonane w celu
ratowania ˝ycia lub zdrowia Ubezpieczonego;

9)

sztucznego zapłodnienia lub ka˝dego innego leczenia
bezpłodnoÊci;

10) chorób przenoszonych drogà płciowà, AIDS i zara˝enia
wirusem HIV;
11) chorób psychicznych, nerwic lub depresji;
12) epidemii oraz ska˝eƒ;
13) wszelkiego rodzaju promieniowania radioaktywnego i jonizujàcego;
14) działaƒ wojennych o zasi´gu lokalnym i mi´dzynarodowym;
15) aktów terroru, rozruchów i niepokojów
zamieszek, strajków, sabota˝u lub zamachów;

społecznych,

16) wypadków wynikajàcych z brania udziału w bójkach,
z wyjàtkiem działania w obronie koniecznej i w stanie wy˝szej
koniecznoÊci;
17) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego
przest´pstwa;
18) odwołania, nieudzielenia urlopu przez pracodawc´ lub zmiany
terminu urlopu przez Ubezpieczonego;
19) brak pisemnego poinformowania organizatora imprezy
o odwołaniu noclegów w hotelu i jego przyczynach.
2.

Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za koszty opłat manipulacyjnych, które ustala organizator turystyki.
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§ 47 POST¢POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU
ZDARZENIA W RAMACH ON
1.

W przypadku odwołania noclegów, Ubezpieczony zobowiàzany jest
pisemnie poinformowaç organizatora turystyki o tym fakcie i jego
przyczynach, w ciàgu 24 godzin, lub w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach nie póêniej ni˝ w ciàgu 2 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniajàcego odwołanie. W razie nie dotrzymania tego terminu Generali mo˝e ograniczyç zwrot kosztów do sumy,
którà Ubezpieczony byłby obcià˝ony przez organizatora turystyki
w dniu zgłoszenia zdarzenia.

2.

O fakcie odwołania noclegów Ubezpieczony jest zobowiàzany
powiadomiç Generali w ciàgu 7 dni od daty zgłoszenia do organizatora imprezy dostarczyç do Generali:

3.

1)

umow´ rezerwacji noclegów;

2)

oÊwiadczenie o zło˝onym odwołaniu noclegów poÊwiadczone
przez organizatora imprezy;

3)

zaÊwiadczenie organizatora imprezy o wysokoÊci potràceƒ
z tytułu odwołaniu noclegów;

4)

dokumentacj´ potwierdzajàcà koniecznoÊç odwołania
noclegów, a w szczególnoÊci dokumentacj´ lekarskà, zaÊwiadczenie z policji potwierdzajàce wystàpienie szkody w mieniu,
zaÊwiadczenie miejscowych władz stwierdzajàce wystàpienie
zdarzeƒ losowych.

Generali warunkuje rozpatrywanie roszczenia od udokumentowania przez Ubezpieczonego zgłoszonych zdarzeƒ losowych lub od
opinii lekarza Centrum Pomocy Generali, ˝e przedstawione przez
Ubezpieczonego dokumenty medyczne dotyczà faktycznego stanu
rzeczy.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ODWOŁANIA BILETU
LOTNICZEGO
§ 48 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA OB
1.

Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty, jakimi Ubezpieczony zostałby obcià˝ony przez organizatora imprezy w zwiàzku z odwołaniem
przez Ubezpieczonego biletu lotniczego licencjonowanych linii lotniczych przed rozpocz´ciem podró˝y lotniczej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z datà wylotu okreÊlonà w pierwszym odcinku tego biletu.

2.

Ubezpieczenie dotyczy biletów lotniczych na wszystkich trasach
mi´dzynarodowych, zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej za poÊrednictwem organizatora turystyki, poÊrednika
turystycznego, agenta turystycznego majàcego siedzib´ na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

Umowa ubezpieczenia kosztów odwołania biletu lotniczego mo˝e
byç zawarta najpóêniej w ciàgu 48 godzin od chwili wystawienia
(rezerwacji) biletu i wniesienia cz´Êci lub całoÊci opłaty za bilet lotniczy, nie póêniej jednak ni˝ przed wylotem.

4.

Ubezpieczony mo˝e zostaç obj´ty ubezpieczeniem kosztów
odwołania biletu lotniczego, pod warunkiem, ˝e ryzyko to nie
zostało wczeÊniej obj´te ubezpieczeniem kosztów odwołania
uczestnictwa w imprezie turystycznej lub te˝ wczeÊniejszego z niej
powrotu.
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5.

Ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego mo˝na
wykupiç wyłàcznie jednoczeÊnie z ubezpieczeniem kosztów
leczenia i pomocy assistance obowiàzujàcym w terminie wa˝noÊci
biletu lotniczego.

6.

Generali zwraca koszty poniesione przez Ubezpieczonego
w zwiàzku z odwołaniem biletu lotniczego, gdy wynika to z nast´pujàcych powodów:
1)

nieszcz´Êliwego wypadku skutkujàcego natychmiastowà hospitalizacjà Ubezpieczonego lub powodujàcego znaczne
ograniczenia samodzielnoÊci ruchowej Ubezpieczonego;

2)

nagłej ci´˝kiej choroby Ubezpieczonego, wymagajàcej natychmiastowej hospitalizacji i nie rokujàcej wyzdrowienia do czasu
planowanego wyjazdu turystycznego Ubezpieczonego;

3)

nagłej ci´˝kiej choroby lub nieszcz´Êliwego wypadku członka
rodziny Ubezpieczonego, wymagajàcej natychmiastowej hospitalizacji i nie rokujàcej wyzdrowienia do czasu planowanego
wyjazdu turystycznego Ubezpieczonego lub wymagajàcej
obecnoÊci Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego;

4)

zgonu Ubezpieczonego lub członka jego rodziny;

5)

powa˝nego zdarzenia losowego w miejscu zamieszkania
Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju
zamieszkania Ubezpieczonego powstałego w wyniku działania
ognia, katastrof naturalnych lub b´dàcego nast´pstwem
przest´pstwa, powodujàcego koniecznoÊç dokonania czynnoÊci prawnych i administracyjnych, przy których niezb´dna
jest obecnoÊç Ubezpieczonego.

§ 49 SUMA UBEZPIECZENIA OB
1.

Suma ubezpieczenia kosztów odwołania biletu lotniczego
wskazana w dokumencie ubezpieczenia, jest sumà dla ka˝dego
Ubezpieczonego.

2.

Sum´ ubezpieczenia stanowi cena biletu lotniczego, z zastrze˝eniem, ˝e nie mo˝e ona przekroczyç 4.000 złotych.

3.

Generali ponosi odpowiedzialnoÊç maksymalnie do wysokoÊci
sumy ubezpieczenia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia.

§ 50 WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI
W RAMACH OB
1.

Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za odwołanie biletu lotniczego z powodu:
1)

gdy istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podró˝y,
wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego bàdê poddania si´ leczeniu w warunkach szpitalnych przed rezerwacjà
biletu lotniczego;

2)

powikłaƒ, nast´pstw, komplikacji i pogorszeƒ stanów
chorobowych, które zaistniały przed zawarciem umowy ubezpieczenia;

3)

wypadków spowodowanych przez Ubezpieczonego umyÊlnie
lub wskutek ra˝àcego niedbalstwa;
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4)

samookaleczenia, usiłowania popełnienia samobójstwa
i skutków samobójstwa niezale˝nie od stanu poczytalnoÊci
Ubezpieczonego;

5)

alkoholizmu lub zdarzeƒ zwiàzanych bezpoÊrednio lub poÊrednio z pozostawaniem pod wpływem alkoholu, u˝ywania narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych
lub leków nie przepisanych przez lekarza lub przepisanych
przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem;

6)

niepoddania si´ szczepieniom lub innym zabiegom prewencyjnym koniecznym przed podró˝ami do krajów, w których sà
one wymagane;

7)

cià˝y i wszelkich konsekwencji z nià zwiàzanych;

8)

przerywania cià˝y, o ile nie zostało ono wykonane w celu
ratowania ˝ycia lub zdrowia Ubezpieczonego;

9)

sztucznego zapłodnienia lub ka˝dego innego leczenia
bezpłodnoÊci;

10) chorób psychicznych, nerwic lub depresji;
11) chorób przenoszonych drogà płciowà, AIDS i zara˝enia
wirusem HIV;
12) epidemii oraz ska˝eƒ;
13) wszelkiego rodzaju promieniowania radioaktywnego i jonizujàcego;
14) działaƒ wojennych o zasi´gu lokalnym i mi´dzynarodowym;
15) aktów terroru, rozruchów i niepokojów
zamieszek, strajków, sabota˝u lub zamachów;

społecznych,

16) wypadków wynikajàcych z brania udziału w bójkach,
z wyjàtkiem działania w obronie koniecznej i w stanie wy˝szej
koniecznoÊci;
17) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego
przest´pstwa;
18) odwołania, nieudzielenia urlopu przez pracodawc´ lub zmiany
terminu urlopu przez Ubezpieczonego;
19) anulowania biletów na loty czarterowe;
20) brak pisemnego poinformowania organizatora imprezy o anulowaniu biletu i jego przyczynach.
2.

Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za koszty opłat pozataryfowych.

§ 51 POST¢POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU
ZDARZENIA W RAMACH OB
1.

W przypadku odwołania biletu lotniczego, Ubezpieczony zobowiàzany jest pisemnie poinformowaç organizatora turystyki o tym fakcie i jego przyczynach, w ciàgu 24 godzin, lub w uzasadnionych
i udokumentowanych przypadkach nie póêniej ni˝ w ciàgu 2 dni od
daty zaistnienia zdarzenia uzasadniajàcego odwołanie. W razie nie
dotrzymania tego terminu Generali mo˝e ograniczyç zwrot kosztów
do sumy, którà Ubezpieczony byłby obcià˝ony przez organizatora
turystyki w dniu zgłoszenia zdarzenia.

2.

O fakcie odwołania biletu lotniczego Ubezpieczony jest zobowiàzany powiadomiç na piÊmie Generali w ciàgu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia i dostarczyç:
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3.

1)

blankiet biletu;

2)

oÊwiadczenie o zło˝onym odwołaniu biletu lotniczego
poÊwiadczone przez organizatora imprezy;

3)

zaÊwiadczenie organizatora imprezy o wysokoÊci potràceƒ
z tytułu odwołaniu biletu lotniczego;

4)

dokumentacj´ potwierdzajàcà koniecznoÊç odwołania biletu
lotniczego, a w szczególnoÊci dokumentacj´ lekarskà,
zaÊwiadczenie z policji potwierdzajàce wystàpienie szkody
w mieniu, zaÊwiadczenie miejscowych władz stwierdzajàce
wystàpienie zdarzeƒ losowych.

Generali warunkuje rozpatrywanie roszczenia od udokumentowania przez Ubezpieczonego zgłoszonych zdarzeƒ losowych lub
od opinii lekarza Centrum Pomocy Generali, ˝e przedstawione
przez Ubezpieczonego dokumenty medyczne dotyczà faktycznego
stanu rzeczy.

§ 52 POSTANOWIENIA KO¡COWE
1.

Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia kierowane do Generali
powinny byç pod rygorem niewa˝noÊci składane na piÊmie za pokwitowaniem, lub przesłane listem poleconym. Wnioski zostanà rozpatrzone do 30 dni od daty wpływu do Generali.

2.

Obowiàzujàcym j´zykiem w korespondencji i w kontaktach
z Generali jest j´zyk polski. Dla dokumentacji medycznej
dopuszcza si´ jej przedło˝enie w j´zyku angielskim. Generali mo˝e
wymagaç dostarczenia dokumentów tłumaczonych z j´zyka
obcego na j´zyk polski, wówczas dokument ten powinien byç
przetłumaczony na j´zyk polski przez tłumacza przysi´głego.

3.

Je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony zmienił adres i nie zawiadomił o tym Generali, to skierowanie korespondencji na ostatni
znany adres Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego wywiera skutki prawne od chwili, w której byłaby dor´czona, gdyby
Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony nie zmienił adresu.

4.

Do umowy ubezpieczenia mogà zostaç wprowadzone
postanowienia dodatkowe lub odmienne od niniejszych OWU,
wymagajà one jednak formy pisemnej pod rygorem ich niewa˝noÊci.

5.

W sprawach, nie uregulowanych niniejszymi OWU. stosuje si´
przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalnoÊci ubezpieczeniowej oraz inne obowiàzujàce przepisy prawa
polskiego.

6.

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

7.

Ponadto, je˝eli Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony 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.

8.

Wszelkie spory wynikajàce z umowy ubezpieczenia b´dà rozpatrywane przez sàd właÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczajàcego,
Ubezpieczonego,
Uposa˝onego
lub
Uprawnionego z tytułu umowy ubezpieczenia.
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9.

Pomoc Ubezpieczonemu w zwiàzku ze zdarzeniem obj´tym umowà
ubezpieczenia jest udzielana w ramach przepisów paƒstwowych
kraju, w którym jest ona Êwiadczona lub w ramach przepisów
mi´dzynarodowych.

10. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia zostały przyj´te Uchwałà
Zarzàdu Generali Nr GNL/ob./2/4/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r.
i wchodzà w ˝ycie z dniem 1 czerwca 2009 roku.

Micha∏ Gomowski

Artur Olech

Wiceprezes Zarzàdu
Generali T.U. S.A.

Członek Zarzàdu
Generali T.U. S.A.

1-286-11.2009
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ANEKS NR 1
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW
UBEZPIECZENIA PODRÓ˚Y
ZAGRANICZNYCH ZATWIERDZONYCH
UCHWAŁÑ ZARZÑDU GENERALI
NR GNL/ob./2/4/2009
Z DNIA 28.04.2009 OBOWIÑZUJÑCYCH
OD 1 CZERWCA 2009 r.
§1
Niniejszym dokonuje si´ w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Podró˝y Zagranicznych zatwierdzonych uchwałà Zarzàdu Generali
Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Nr GNL/ob./2/4/2009 z dnia 28.04.2009
obowiàzujàcych od 1 czerwca 2009 r. (dalej OWU) nast´pujàcych
zmian:
1)
2.

§ 6 ust. 2 przyjmuje brzmienie:
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w formie polisy
otwartej Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany:
1) prowadziç ewidencj´ osób Ubezpieczonych oraz terminów ich
podró˝y i udost´pniç jà na ka˝de ˝àdanie Generali;
2) przekazaç w ustalonym z Generali terminie imienny raport
(list´) osób wyje˝d˝ajàcych wraz z terminami ich podró˝y;
3) przekazywaç Ubezpieczonym potwierdzenie zawarcia umowy
ubezpieczenia wraz z numerem polisy i telefonem do Centrum
Pomocy Generali;
4) powiadamiaç Ubezpieczonych o ich prawach i obowiàzkach
wynikajàcych z zawartej umowy ubezpieczenia;
5) na wezwanie Generali, w ka˝dym momencie trwania ochrony
ubezpieczeniowej udzieliç niezwłocznej informacji na temat
podró˝y zagranicznej osoby, o którà zapytuje Generali.

2)

§ 15 przyjmuje brzmienie:
POST¢POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU ZDARZENIA W RAMACH
KLIASS
1. W przypadku wystàpienia zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià Generali Ubezpieczony lub inne osoby wyst´pujàce
w jego imieniu zobowiàzane sà post´powaç zgodnie
z przepisami niniejszego paragrafu.
2. W przypadku wystàpienia zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià Generali Ubezpieczony jest zobowiàzany zapobiec
w miar´ mo˝liwoÊci, zwi´kszeniu si´ szkody i ograniczyç jej
konsekwencje.
3. Ponadto Ubezpieczony lub osoba wyst´pujàca w jego imieniu
zobowiàzani sà przed podj´ciem jakichkolwiek działaƒ we
własnym zakresie do nawiàzania kontaktu telefonicznego
z Centrum Pomocy Generali, najpóêniej w ciàgu 24 godzin
od momentu zaistnienia zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià Generali.
4. Kontaktujàc si´ z Centrum Pomocy Generali Ubezpieczony lub
osoba wyst´pujàca w jego imieniu powinna:
1) podaç imi´, nazwisko i PESEL Ubezpieczonego;
2) dokładnie wyjaÊniç osobie dy˝urujàcej okolicznoÊci,
w których znajduje si´ Ubezpieczony;
3) okreÊliç jakiej pomocy potrzebuje;
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5.

6.

7.

8.

9.

4) podaç numer telefonu, pod którym Centrum Pomocy Generali
mo˝e skontaktowaç si´ z Ubezpieczonym lub osobà wyst´pujàcà w jego imieniu;
5) umo˝liwiç lekarzom Centrum Pomocy Generali dost´p
do wszystkich informacji medycznych;
6) podaç wszelkie inne informacje, o które zostanie poproszony, niezb´dne do realizacji usług assistance.
Warunkiem rozpatrywania roszczenia przez Generali jest:
a) stosowanie si´ przez Ubezpieczonego lub osob´ wyst´pujàcà w jego imieniu do zaleceƒ Centrum Pomocy Generali,
udzielajàc wszystkich niezb´dnych informacji i pełnomocnictw;
b) umo˝liwienie Centrum Pomocy Generali dokonania czynnoÊci niezb´dnych w celu ustalenia okolicznoÊci zajÊcia szkody,
zasadnoÊci i wysokoÊci roszczenia oraz udzielenie przez
Ubezpieczonego lub osob´ wyst´pujàcà w jego imieniu
wszelkiej koniecznej pomocy i wyjaÊnieƒ.
Warunkiem rozpatrywania roszczenia przez Generali jest
upowa˝nienie Generali w formie pisemnej pod rygorem
niewa˝noÊci przez Ubezpieczonego do zasi´gania opinii
lekarzy prowadzàcych leczenie oraz innych osób lub urz´dów
w sprawach zwiàzanych z nieszcz´Êliwym wypadkiem w zakresie dotyczàcym post´powania o ustalenie Êwiadczenia, za
wyjàtkiem Êmierci, Êpiàczki.
Je˝eli Ubezpieczony lub osoba wyst´pujàca w jego imieniu nie
skontaktowali si´ uprzednio z Centrum Pomocy Generali
w celu uzyskania gwarancji pokrycia lub zwrotu kosztów
z przyczyn niezale˝nych od siebie i odpowiednio udokumentowanych, zobowiàzani sà powiadomiç Centrum Pomocy
Generali o powstałych kosztach niezwłocznie po ustaniu tych
przyczyn najpóêniej jednak w ciàgu 7 dni od daty ich ustania.
Je˝eli Ubezpieczony lub osoba wyst´pujàca w jego imieniu
z powodów od siebie niezale˝nych i odpowiednio udokumentowanych nie dopełnili obowiàzku, o którym mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu i poniósł wydatki, lub gdy uzyskał zgod´
Centrum Pomocy Generali na refundacj´ poniesionych
kosztów po powrocie na teren Rzeczpospolitej Polskiej lub
kraju zamieszkania Ubezpieczonego, to zobowiàzani sà
zgłosiç ch´ç skorzystania z gwarancji okreÊlonych w umowie
ubezpieczenia w formie pisemnej w ciàgu 7 dni od dnia powrotu na teren Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania
Ubezpieczonego, jednak nie póêniej ni˝ w ciàgu 45 dni liczàc
od daty wypadku. Dokumentacj´ nale˝y przesłaç na adres
Centrum Pomocy Generali, podany w dokumencie ubezpieczenia. Zgłoszenie roszczenia o wypłat´ Êwiadczenia
z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance
powinno zawieraç:
1) imi´, nazwisko, PESEL Ubezpieczonego;
2) szczegółowy opis okolicznoÊci zaistnienia zdarzenia;
3) orzeczenie lekarskie opisujàce rodzaj i charakter obra˝eƒ
zawierajàce dokładnà diagnoz´ oraz zalecone leczenie;
4) oryginały rachunków i oryginałów dowodów ich zapłaty,
dokumenty stwierdzajàce przyczyny i zakres udzielonej
pomocy medycznej lub dotyczàce innych kosztów obj´tych
zakresem ubezpieczenia, Êwiadectwa szpitalne, które
umo˝liwiajà Generali okreÊlenie łàcznych kosztów leczenia
poniesionych przez Ubezpieczonego.
5) wszelkie inne informacje, które zostanà uznane za
niezb´dne przez Ubezpieczonego.
W przypadku opóênienia zagranicznego lotu rejsowego
Ubezpieczony zobowiàzany jest dodatkowo:
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1) skontaktowaç si´ z zawodowym przewoênikiem realizujàcym niniejsze połàczenie lotnicze i uzyskaç od niego
pisemne potwierdzenie faktu opóênienia lotu (na zgłoszeniu
przewoênik bezwzgl´dnie powinien podaç: nr lotu,
planowany zgodnie z rozkładem termin odlotu, dat´ oraz
godzin´ dokonania zgłoszenia przez Ubezpieczonego);
2) uzyskaç od zawodowego przewoênika pisemnà informacj´
na temat, jakie koszty poniesione przez Ubezpieczonego
w zwiàzku z opóênieniem lotu pokrywane sà przez przewoênika;
3) zgromadziç wszelkie oryginały rachunków i oryginały
dowodów ich zapłaty zwiàzane z wydatkami poniesionymi w
wyniku opóênienia lotu, których nie pokrywa zawodowy
przewoênik i które b´dà mogły stanowiç podstaw´
do wypłaty Êwiadczenia z niniejszego tytułu.
3)

§ 21 ust. 2 przyjmuje brzmienie:
2. W przypadku wystàpienia zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià Generali, Ubezpieczony jest zobowiàzany zapobiec
w miar´ mo˝liwoÊci, zwi´kszeniu si´ szkody i ograniczyç jej
konsekwencje a tak˝e zobowiàzany jest do:
1) niezwłocznego poddania si´ opiece medycznej, a tak˝e
podj´cia działaƒ majàcych na celu złagodzenie skutków
wypadku przez stosowanie si´ do zaleceƒ lekarskich;
2) zabezpieczenia na miejscu zdarzenia dokumentów niezb´dnych do ustalenia zasadnoÊci roszczenia i wysokoÊci
Êwiadczenia, opisu przebiegu leczenia z wynikami badaƒ
(diagnozà lekarskà) uzasadniajàcych koniecznoÊç udzielenia niezwłocznej pomocy, a tak˝e innych dokumentów
zwiàzanych z zaistniałym zdarzeniem (np. notatka policyjna
z opisem okolicznoÊci wypadku komunikacyjnego, protokół
BHP dla wypadku przy pracy);
3) w ciàgu 7 dni od dnia powrotu na teren Rzeczypospolitej
Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, jednak nie
póêniej ni˝ w ciàgu 45 dni od daty zaistnienia wypadku,
przesłaç do Generali pisemne zgłoszenie szkody wraz
z pełnà dokumentacjà dotyczàcà nieszcz´Êliwego wypadku.
Zgłoszenie szkody, powinno zawieraç:
a) imi´, nazwisko, PESEL Ubezpieczonego;
b) szczegółowy opis okolicznoÊci zaistnienia szkody (dat´,
miejsce, opis szkody i działaƒ, jakie Ubezpieczony
podjàł po zajÊciu zdarzenia);
c) dokumentacj´ lekarskà potwierdzajàcà zajÊcie
zdarzenia i wynikajàce z niego obra˝enia; wszelkie inne
informacje, o które zostanie poproszony, niezb´dne
do realizacji usług assistance.
4) poddania si´ badaniom lekarskim w zakresie okreÊlonym
przez Generali i przeprowadzonych przez lekarzy wskazanych
przez Generali, w celu okreÊlenia stanu zdrowia lub ustalenia
uszczerbku na zdrowiu. Koszty przeprowadzenia tych badaƒ
ponosi Generali.

4)

§ 30 ust. 3 przyjmuje brzmienie:
3. W przypadku wystàpienia zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊci Generali Ubezpieczony jest zobowiàzany:
1) zapobiec w miar´ mo˝liwoÊci zwi´kszeniu si´ szkody
i ograniczyç jej konsekwencje;
2) zawiadomiç policj´ o ka˝dym wypadku kradzie˝y z włamaniem, rabunku lub zagini´cia przedmiotów obj´tych
ubezpieczeniem i uzyskaç pisemne potwierdzenie tego
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3)

4)

5)
6)

7)

5)

faktu (protokół) z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, iloÊç), z podaniem ich wartoÊci;
zawiadomiç właÊciwego przewoênika lub kierownictwo
hotelu, domu wczasowego, kempingu itp. o ka˝dym
wystàpieniu szkody, która powstała w publicznym Êrodku
komunikacji lub w miejscu zakwaterowania i uzyskaç
pisemne potwierdzenie zaistnienia szkody od osoby czy
firmy odpowiedzialnej za przechowywanie lub uszkodzenie
baga˝u, z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów
(rodzaj, iloÊç) i podaniem ich wartoÊci;
do bezzwłocznego nawiàzania kontaktu telefonicznego
z Centrum Pomocy Generali, nie póêniej jednak ni˝ w terminie
do 12 godzin od chwili zaistnienia szkody, chyba ˝e zgłoszenie szkody w wymaganym terminie nie jest mo˝liwe z powodu
wystàpienia zdarzenia losowego lub działania siły wy˝szej
(odpowiednio udokumentowanych przez Ubezpieczajàcego)
i podajàc okolicznoÊci zdarzenia;
zebraç, zabezpieczyç i udost´pniç Generali dowody ustalajàce okolicznoÊci zdarzenia;
zabezpieczyç rzeczy zniszczone lub uszkodzone w celu
umo˝liwienia dokonania ich ogl´dzin przez Centrum
Pomocy Generali, policj´ itp. do czasu zakoƒczenia sprawy;
najpóêniej w terminie 7 dni od daty powrotu na teren
Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania
Ubezpieczonego jednak nie póêniej ni˝ w ciàgu 45 dni od
daty szkody, przesłaç do Centrum Pomocy Generali
zgłoszenie szkody, które powinno zawieraç:
a) imi´, nazwisko, PESEL;
b) szczegółowy opis okolicznoÊci zaistnienia szkody (dat´,
miejsce, opis szkody i działaƒ, jakie Ubezpieczony
podjàł po zajÊciu zdarzenia);
c) spis uszkodzonych lub utraconych przedmiotów
sporzàdzony przez Ubezpieczonego i potwierdzony
przez odpowiednie władze lub osob´ czy firm´
odpowiedzialnà za przechowywanie lub przewóz
baga˝u;
d) dokumentacj´ potwierdzajàcà utrat´, zniszczenie lub
uszkodzenie baga˝u;
e) dokumentacj´ lekarskà potwierdzajàcà utrat´ baga˝u
podró˝nego w wyniku zdarzeƒ opisanych w § 26 ust. 3
pkt 5);
f) potwierdzenie zło˝enia zawiadomienia do odpowiednich
władz;
g) oryginalne bilety lub kwity baga˝owe;
h) oryginały rachunków za napraw´ uszkodzonego baga˝u
podró˝nego i dowody ich zapłaty;
i) dokumenty potwierdzajàce zakup lub własnoÊç baga˝u
podró˝nego (rachunki lub inne wymagane przez
Generali dokumenty);
j) wszelkie inne informacje, o które zostanie poproszony,
niezb´dne do realizacji usług assistance.

§ 36 ust. 3 przyjmuje brzmienie:
3. W przypadku wystàpienia zdarzenia obj´tego odpowiedzialnoÊcià Generali, Ubezpieczony jest zobowiàzany:
1) zapobiec w miar´ mo˝liwoÊci, zwi´kszeniu si´ szkody
i ograniczyç jej konsekwencje;
2) zawiadomiç policj´ o ka˝dym wypadku kradzie˝y z włamaniem, rabunku lub zagini´cia sprz´tu sportowego
i uzyskaç pisemne potwierdzenie tego faktu (protokół)
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3)

4)

5)
6)

7)

z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj,
iloÊç), z podaniem ich wartoÊci;
zawiadomiç właÊciwego przewoênika lub kierownictwo
hotelu, domu wczasowego, kempingu itp. o ka˝dym
wystàpieniu szkody, która powstała w publicznym Êrodku
komunikacji lub miejscu zakwaterowania i uzyskaç pisemne
potwierdzenie zaistnienia szkody od osoby czy firmy
odpowiedzialnej za przechowywanie lub uszkodzenie sprz´tu sportowego, z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, iloÊç) i podaniem ich wartoÊci;
do bezzwłocznego nawiàzania kontaktu telefonicznego
z Centrum Pomocy Generali, nie póêniej jednak ni˝ w
terminie do 12 godzin od chwili zaistnienia szkody, chyba ˝e
zgłoszenie szkody w wymaganym terminie nie jest mo˝liwe
z powodu wystàpienia zdarzenia losowego lub działania siły
wy˝szej
(odpowiednio
udokumentowanych
przez
Ubezpieczajàcego) i podaç okolicznoÊci zdarzenia;
zebraç, zabezpieczyç i udost´pniç Generali dowody ustalajàce okolicznoÊci zdarzenia;
zabezpieczyç sprz´t zniszczony lub uszkodzony w celu
umo˝liwienia dokonania jego ogl´dzin przez Centrum
Pomocy Generali, policj´ itp. do czasu zakoƒczenia sprawy;
najpóêniej w terminie 7 dni od daty powrotu na teren
Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania
Ubezpieczonego, jednak nie póêniej ni˝ w ciàgu 45 dni
od daty szkody, przesłaç do Centrum Pomocy Generali
zgłoszenie szkody, które powinno zawieraç:
a) imi´, nazwisko, PESEL;
b) szczegółowy opis okolicznoÊci zaistnienia szkody (dat´,
miejsce, opis szkody i działaƒ, jakie Ubezpieczony
podjàł po zaj´ciu zdarzenia);
c) spis uszkodzonego lub utraconego sprz´tu sportowego
sporzàdzony przez Ubezpieczonego i potwierdzony
przez odpowiednie władze lub osob´ czy firm´
odpowiedzialnà za przechowywanie lub przewóz sprz´tu sportowego;
d) dokumentacj´ potwierdzajàcà utrat´, zniszczenie lub
uszkodzenie sprz´tu sportowego;
e) potwierdzenie zło˝enia zawiadomienia do odpowiednich
władz;
f) dostarczyç diagnoz´ lekarskà je˝eli uszkodzenie
i zniszczenie nastàpiło na skutek nieszcz´Êliwego
wypadku opisanego w § 33 ust. 4 pkt 5) i 7) niniejszych
OWU;
g) oryginalne bilety lub kwity baga˝owe;
h) oryginały rachunków za napraw´ uszkodzonego sprz´tu
sportowego i dowody ich zapłaty;
i) dokumenty potwierdzajàce zakup lub własnoÊç sprz´tu
sportowego (rachunki lub inne wymagane przez
Generali dokumenty);
j) wszelkie inne informacje, o które zostanie poproszony,
niezb´dne do realizacji usług assistance.

§2
Niniejszy aneks do OWU został zatwierdzony Uchwałà Zarzàdu Generali
nr GNL/1/2/10/2009 i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawartych od dnia 01.11.2009 r.
Andrzej Jarczyk

Micha∏ Gomowski
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