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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
AUTOSZYBY
I. Postanowienia ogólne

w nadwoziach samochodów osobowych, zarejestrowany
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreÊlony w polisie;
11) Polisa – dokument potwierdzajàcy zawarcie Umowy;
12) Zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie przyszłe i niepewne,
o charakterze nagłym powodujàce szkod´.

§1
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia – AUTOSZYBY
(AUTOSZYBY), zwane dalej OWU, majà zastosowanie do umów
ubezpieczenia (zwanych dalej Umowami) zawieranych przez
Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spółka Akcyjna (zwanà dalej
Generali) z osobami ﬁzycznymi, prawnymi albo jednostkami
organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoÊci prawnej (zwanymi
dalej Ubezpieczajàcymi).

III. Przedmiot ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia
§4
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà szyby zamontowane
w ubezpieczonym pojeêdzie.
2. Ubezpieczeniem obj´te sà szkody powstałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (RP) lub poza terytorium RP w skutek
zdarzenia ubezpieczeniowego, które miało miejsce w okresie
ubezpieczenia.

§2
1. W porozumieniu z Ubezpieczajàcym do Umowy mogà byç
wprowadzane postanowienia odmienne lub dodatkowe, formie
pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci.
2. Generali przedstawia Ubezpieczajàcemu na piÊmie przed
zawarciem Umowy ró˝nic´ mi´dzy treÊcià Umowy a OWU.
W razie niedopełnienia obowiàzku Generali nie mo˝e powołaç
si´ na ró˝nic´ niekorzystnà dla Ubezpieczajàcego lub
Ubezpieczonego. Postanowienia nie stosuje si´ do Umów
zawieranych w trybie negocjacji.
3. Umowa mo˝e zostaç zawarta na rachunek osoby trzeciej
(Ubezpieczonego). W takim przypadku postanowienia OWU
dotyczàce Ubezpieczajàcego stosuje si´ odpowiednio
do Ubezpieczonego.

§5
1. W przypadku powstania szkody na terytorium RP, wypłata
odszkodowania nast´puje w wariancie „Warsztat” na zasadach
okreÊlonych w § 15 ust. 4-7.
2. W przypadku powstania szkody poza granicami RP
Ubezpieczony zleca we własnym zakresie napraw´ lub wymian´
szyby w ubezpieczonym pojeêdzie za granicà, zaÊ Generali
wypłaca odszkodowanie na zasadach okreÊlonych w §15 ust.
8-11.

II. Słownik poj´ç

IV. Suma ubezpieczenia

§3
Przez poj´cia u˝yte w OWU nale˝y rozumieç;
1) Koszt naprawy lub wymiany szyby – koszt szyby i usługi
polegajàcej na zamontowaniu szyby lub koszt usługi polegajàcej
na naprawieniu szyby, w tym koszty wymiany lub naprawy
elementów ubezpieczonego pojazdu zwiàzanych z szybà, tj.
uszczelek, listew, uchwytów i innych elementów monta˝owych,
o ile uszkodzenia lub zniszczenia tych elementów powstały
jednoczeÊnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem szyby lub ich
wymiana wynika z technologii naprawy lub wymiany szyby,
z wyłàczeniem kosztów innych napraw w ubezpieczonym
pojeêdzie;
2) Odszkodowanie – Êwiadczenie Generali okreÊlone zapisami
OWU, nale˝ne Ubezpieczonemu w razie powstania szkody;
3) Okres ubezpieczenia – okres, przez jaki Generali ponosi
odpowiedzialnoÊç;
4) Suma ubezpieczenia – kwota stanowiàca górnà granic´
odpowiedzialnoÊci Generali, ustalona na wszystkie szkody
powstałe w okresie ubezpieczenia;
5) Szkoda – uszkodzenie lub zniszczenie szyby;
6) Szyba – szyba czołowa, tylna lub szyby boczne, zamontowane
w ubezpieczonym pojeêdzie;
7) Szkoda eksploatacyjna – szkoda powstała w wyniku zu˝ycia
ubezpieczonego pojazdu, jego cz´Êci lub wyposa˝enia, a tak˝e
szkoda, do naprawienia której zobowiàzany jest okreÊlony
podmiot w ramach gwarancji lub r´kojmi za wady pojazdu, jego
cz´Êci lub wyposa˝enia albo za wady naprawy pojazdu, jego
cz´Êci lub wyposa˝enia;
8) Ubezpieczajàcy – osoba ﬁzyczna, osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoÊci prawnej,
która zawarła Umow´ i jest zobowiàzana do opłacenia składki
ubezpieczeniowej;
9) Ubezpieczony – właÊciciel pojazdu, na rachunek którego
zawarto Umow´;
10) Ubezpieczony pojazd – samochód osobowy, terenowy,
pick-up lub samochód osobowy zarejestrowany jako ci´˝arowy

§6
1. W razie powstania szkody Generali ponosi odpowiedzialnoÊç za
szkod´ do wysokoÊci sumy ubezpieczenia okreÊlonej w Umowie.
2. Suma ubezpieczenia okreÊlana jest przez Generali
w uzgodnieniu z Ubezpieczajàcym, przy czym nie mo˝e byç
ni˝sza ni˝ 3.000 zł oraz wy˝sza ni˝ 6.000 zł.
3. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwot´ kosztu
wymiany lub naprawy szyby w ubezpieczonym pojeêdzie.
4. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej, w przypadku zajÊcia w okresie
ubezpieczenia drugiej lub kolejnej szkody powodujàcej
koniecznoÊç wymiany szyby, Generali pokrywa koszty
wymiany szyby w ubezpieczonym pojeêdzie w wysokoÊci 60%
kosztów wymiany, jednak nie wi´cej ni˝ do wysokoÊci sumy
ubezpieczenia w wysokoÊci aktualnej w dniu powstania szkody,
tj. po jej pomniejszeniu zgodnie z ust.3.
V. Wyłàczenia odpowiedzialnoÊci
§7
1. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te szkody:
1) powstałe w ubezpieczonym pojeêdzie u˝ywanym niezgodnie
z przeznaczeniem podanym w polisie;
2) powstałe w wyniku niewłaÊciwego załadowania lub
wyładowania lub niewłaÊciwego przewo˝enia ładunku lub
baga˝u w ubezpieczonym pojeêdzie;
3) powstałe wskutek kierowania ubezpieczonym pojazdem
przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczajàcego lub
upowa˝nionego kierowc´ po u˝yciu alkoholu, w stanie
nietrzeêwoÊci, pod wpływem narkotyków lub innych Êrodków
odurzajàcych, lub bez wa˝nych wymaganych uprawnieƒ
do kierowania pojazdem;
4) gdy kierujàcy ubezpieczonym pojazdem zbiegł z miejsca
zdarzenia (w przypadku wypadku drogowego albo kolizji
drogowej);
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5) powstałe przy u˝yciu ubezpieczonego pojazdu w celu
dokonania czynu zabronionego;
6) powstałe w ubezpieczonych pojazdach:
a) nie dopuszczonych do ruchu zgodnie z przepisami
ustawy Prawo o ruchu drogowym,
b) nie posiadajàcych w chwili zaistnienia szkody wa˝nego
badania technicznego;
c) nielegalnie wprowadzonych na obszar celny Unii
Europejskiej, przez które nale˝y rozumieç pojazdy
niedostarczone do miejsca odprawy celnej lub nie
zgłoszone do tej odprawy, je˝eli obowiàzujàce prawo
ustanawia taki obowiàzek, albo w zgłoszeniu celnym nie
podano prawdziwych danych;
7) spowodowane w trakcie zamieszek, rozruchów,
wewn´trznych niepokojów lub wydarzeƒ wojennych
o charakterze lokalnym lub mi´dzynarodowym;
8) spowodowane podczas czynnego udziału ubezpieczonych
pojazdów w blokadach dróg, akcjach protestacyjnych itp.;
9) powstałe wskutek u˝ycia ubezpieczonego pojazdu w zwiàzku
z obowiàzkowymi Êwiadczeniami na rzecz wojska lub policji;
10) spowodowane działaniem energii jàdrowej;
11) spowodowane umyÊlnie przez Ubezpieczajàcego lub
Ubezpieczonego oraz spowodowane umyÊlnie przez osob´,
z którà Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym;
12) spowodowane wskutek ra˝àcego niedbalstwa
Ubezpieczonego lub Ubezpieczajàcego, chyba ˝e zapłata
odszkodowania odpowiada w danych okolicznoÊciach
wzgl´dom słusznoÊci;
13) powstałe w wyniku wad fabrycznych szyb (np. wady surowca
lub defekty produkcyjne);
14) powstałe w trakcie, bàdê wskutek napraw lub konserwacji
ubezpieczonego pojazdu;
15) powstałe przed zawarciem Umowy;
16) powstałe w pojeêdzie stanowiàcym własnoÊç osoby innej
ni˝ wymieniona w Umowie jako Ubezpieczony, z wyjàtkiem
sytuacji, w których:
a) ubezpieczony pojazd został nabyty ze Êrodków
pieni´˝nych pochodzàcych z kredytu i Ubezpieczonym
jest kredytobiorca nabywajàcy pojazd,
b) gdy Ubezpieczonym jest u˝ytkownik korzystajàcy
z pojazdu oddanego w leasing;
17) powstałe w ubezpieczonym pojeêdzie oddanym
do sprzeda˝y komisowej;
18) powstałe w ubezpieczonych pojazdach u˝ywanych jako
rekwizyty;
19) powstałe w ubezpieczonych pojazdach dostosowanych
konstrukcyjnie do nauki jazdy;
20) powstałe w ubezpieczonych pojazdach zarejestrowanych
jako taksówki (TAXI) lub przewóz osób;
21) powstałe w ubezpieczonych pojazdach u˝ywanych
do przewozu przesyłek kurierskich i ekspresowych;
22) powstałe w ubezpieczonych pojazdach u˝ywanych
w jazdach próbnych lub jazdach testowych;
23) powstałe w ubezpieczonych pojazdach wynajmowanych
za opłatà (równie˝ wypo˝yczanych przez wypo˝yczalnie
pojazdów);
24) powstałe w ubezpieczonych pojazdach u˝ywanych
w wyÊcigach samochodowych i konkursach (równie˝
w czasie treningów do nich);
25) powstałe w ubezpieczonych pojazdach u˝ywanych
do transportu towarów niebezpiecznych;
2. Ponadto z odpowiedzialnoÊci Generali wyłàczone sà:
1) szkody eksploatacyjne;
2) uszkodzenia lub zniszczenia w innych ni˝ szyba czołowa,
tylna lub boczna, szklanych elementach ubezpieczonego
pojazdu, np. szyberdachach, szkłach reﬂektorów, lusterkach,
dachach szklanych;
3) uszkodzenia lub zniszczenia nalepki kontrolnej;
4) uszkodzenia lub zniszczenia powstałe w elementach
ubezpieczonego pojazdu zwiàzanych z szybà tj. uszczelkach,

listwach, uchwytach i innych elementach monta˝owych,
chyba ˝e ich uszkodzenie lub zniszczenie powstało
jednoczeÊnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem szyby lub
gdy ich wymiana wynika z technologii naprawy lub wymiany
szyby.
VI. Zasady zawierania Umowy
§8
1. Umowa zawierana jest na wniosek Ubezpieczajàcego
po przeprowadzeniu przez Generali oceny ryzyka.
2. Umowa mo˝e byç zawarta jednoczeÊnie z zawarciem z Generali
umowy ubezpieczenia AC lub OC z Generali, której przedmiotem
jest ubezpieczony pojazd, na okres ubezpieczenia wskazany §9
ust.1.
3. Zawierajàc Umow´ Ubezpieczajàcy obowiàzany jest podaç
w szczególnoÊci nast´pujàce dane:
1) imi´ i nazwisko (nazw´) oraz adres Ubezpieczajàcego;
2) imi´ i nazwisko (nazw´) oraz adres Ubezpieczonego;
3) PESEL lub REGON Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego;
4) okres ubezpieczenia;
5) sum´ ubezpieczenia;
6) rodzaj ubezpieczonego pojazdu;
7) numer VIN;
8) informacje o przeznaczeniu pojazdu,
oraz wszelkie inne znane okolicznoÊci, o które Generali
zapytywało w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy
w innych pismach. Je˝eli Ubezpieczajàcy zawiera umow´ przez
przedstawiciela, obowiàzek ten cià˝y równie˝ na przedstawicielu
i obejmuje ponadto okolicznoÊci jemu znane. W razie zawarcia
przez Generali umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi
na poszczególne pytania, pomini´te okolicznoÊci uwa˝a si´ za
nieistotne.
4. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy
zobowiàzany jest zgłaszaç zmiany okolicznoÊci wymienionych
w ust´pie poprzedzajàcym. Ubezpieczajàcy zobowiàzany
jest zawiadomiç o tych zmianach Generali niezwłocznie
po otrzymaniu o nich wiadomoÊci.
5. Obowiàzki okreÊlone w ust. 3 – 4, spoczywajà zarówno
na Ubezpieczajàcym, jak i na Ubezpieczonym, chyba ˝e
Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek.
6. Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki okolicznoÊci,
które z naruszeniem ust´pów poprzedzajàcych nie zostały
podane do jego wiadomoÊci. Je˝eli do naruszenia ust´pów
poprzedzajàcych doszło z winy umyÊlnej, w razie wàtpliwoÊci
przyjmuje si´, ˝e wypadek przewidziany umowà ubezpieczenia
i jego nast´pstwa sà skutkiem okolicznoÊci, o których mowa
w zdaniu poprzedzajàcym.
7. W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà istotnà
zmian´ prawdopodobieƒstwa wypadku, ka˝da ze stron mo˝e
˝àdaç odpowiedniej zmiany wysokoÊci składki, poczynajàc
od chwili, w której zaszła ta okolicznoÊç, nie wczeÊniej jednak
ni˝ od poczàtku bie˝àcego okresu ubezpieczenia. W razie
zgłoszenia takiego ˝àdania druga strona mo˝e w terminie 14 dni
wypowiedzieç Umow´ ze skutkiem natychmiastowym.
8. W razie zbycia ubezpieczonego pojazdu prawa z Umowy mogà
zostaç przeniesione na nabywc´ pojazdu po uzyskaniu pisemnej
zgody Generali.
9. W razie przeniesienia praw, o których mowa w ust. 8, na nabywc´
przedmiotu przechodzà tak˝e obowiàzki, które cià˝yły na zbywcy,
chyba ˝e strony za zgodà Generali umówiły si´ inaczej. Pomimo
tego przejÊcia obowiàzków zbywca odpowiada solidarnie
z nabywcà za zapłat´ składki przypadajàcej za czas do chwili
przejÊcia przedmiotu ubezpieczenia na nabywc´.
10. Je˝eli prawa, o których mowa w ust. 8, nie zostały przeniesione
na nabywc´ ubezpieczonego pojazdu, stosunek ubezpieczenia
wygasa z chwilà przejÊcia ubezpieczonego pojazdu na nabywc´.
11. Postanowieƒ ust. 8- 9 nie stosuje si´ przy przenoszeniu
wierzytelnoÊci, jakie powstały lub mogà powstaç wskutek zajÊcia
przewidzianego w umowie zdarzenia ubezpieczeniowego.
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2. Generali mo˝e wypowiedzieç Umow´ z zachowaniem
7 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadkach okreÊlonych
w Kodeksie cywilnym lub z wa˝nego powodu, przez który nale˝y
rozumieç nieopłacenie w terminie składki ubezpieczeniowej
w przypadku, gdy Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci przed
zapłatà składki.

VII. Okres ubezpieczenia
§9
1. Umow´ zawiera si´ na:
1) okres ubezpieczenia odpowiadajàcy okresowi ubezpieczenia
z umowy AC zawartej z Generali, o której mowa w § 8
ust. 2 - je˝eli Umowa zawierana jest jednoczeÊnie tylko
z umowà AC;
2) okres ubezpieczenia odpowiadajàcy okresowi ubezpieczenia
z umowy OC zawartej z Generali, o której mowa w § 8 ust. 2 je˝eli Umowa zawierana jest jednoczeÊnie tylko z umowà OC;
3) okres ubezpieczenia odpowiadajàcy okresowi ubezpieczenia
z umowy OC zawartej z Generali, o której mowa w § 8 ust. 2 je˝eli Umowa zawierana jest jednoczeÊnie z umowà AC i OC.
2. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ od dnia wskazanego
w polisie, nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia opłacenia składki
w wysokoÊci okreÊlonej w polisie, chyba ˝e strony umówiły si´
inaczej.

XI. Zwrot składki
§ 13
W przypadku wygaÊni´cia stosunku ubezpieczenia przed upływem
okresu, na jaki została zawarta Umowa Ubezpieczajàcemu
przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony
ubezpieczeniowej.
XII. Post´powanie w przypadku szkody
§ 14
1. Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony zobowiàzany jest do:
1) zgłoszenia szkody w terminie 7 dni od powzi´cia wiadomoÊci
o jej zaistnieniu bezpoÊrednio w Generali lub u uprawnionego
przedstawiciela lub telefonicznie pod nr telefonu
0 801 343 343 lub (22) 543 0 543 w godzinach od 8.00
do 18.00 od poniedziałku do piàtku;
2) u˝ycia dost´pnych Êrodków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobie˝enia szkodzie lub zmniejszenia
jej rozmiaru;
3) nie podejmowania naprawy lub wymiany szyby
w ubezpieczonym pojeêdzie we własnym zakresie,
z zastrze˝eniem §5 ust 2 i §15 ust. 8;
4) przedstawienia Generali posiadanych dowodów zaistnienia
szkody;
5) przedstawienia Generali dowodów poniesienia kosztów
w przypadku, o których mowa w § 5 ust 2;
6) ułatwiania Generali ustalenia okolicznoÊci zajÊcia szkody
i rozmiaru powstałych uszkodzeƒ;
7) umo˝liwienia Generali uzyskania niezb´dnych informacji lub
oÊwiadczeƒ od osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu,
w przypadku gdy kierowała ona ubezpieczonym pojazdem
podczas powstania szkody;
8) zabezpieczenia mo˝noÊci dochodzenia roszczeƒ
odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych
za szkod´.
2. W razie naruszenia z winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa
obowiàzku, o którym mowa w ust.1 pkt 1 Generali mo˝e
odpowiednio zmniejszyç Êwiadczenie, je˝eli naruszenie
przyczyniło si´ do zwi´kszenia szkody lub uniemo˝liwiło
ubezpieczycielowi ustalenie okolicznoÊci i skutków zdarzenia
ubezpieczeniowego. Skutki braku zawiadomienia Generali
o zdarzeniu ubezpieczeniowym nie nast´pujà, je˝eli Generali
w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymało
wiadomoÊç o okolicznoÊciach, które nale˝ało podaç do jego
wiadomoÊci.
3. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony umyÊlnie lub wskutek
ra˝àcego niedbalstwa nie zastosował Êrodków okreÊlonych
w ust. 1 pkt 2, Generali jest wolne od odpowiedzialnoÊci za
szkody powstałe z tego powodu.
4. Generali obowiàzane jest, w granicach sumy ubezpieczenia,
zwróciç koszty wynikłe z zastosowania Êrodków, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, je˝eli Êrodki te były celowe, chocia˝by okazały si´
bezskuteczne.

VIII. Składka ubezpieczeniowa
§ 10
1. Składka ustalana jest za czas trwania odpowiedzialnoÊci Generali
na podstawie taryfy obowiàzujàcej w dniu zawierania Umowy.
2. Składka ustalana jest w oparciu o nast´pujàce czynniki:
1) suma ubezpieczenia;
2) okres ubezpieczenia;
3) zni˝ki lub zwy˝ki wskazane w taryﬁe składek.
3. Składka ustalana jest za okres ubezpieczenia i płatna jest z góry.
4. Składka płatna jest jednorazowo za cały okres ubezpieczenia.
5. Terminy płatnoÊci składki okreÊla si´ w polisie.
6. Termin opłaty składki przelewem mo˝e byç ustalony najpóêniej
na 14 dzieƒ od daty zawarcia Umowy.
7. Je˝eli Generali ponosi odpowiedzialnoÊç jeszcze przed
zapłaceniem składki, a składka nie została zapłacona
w terminie, Generali mo˝e wypowiedzieç Umow´ ze skutkiem
natychmiastowym i ˝àdaç zapłaty składki za okres, przez który
Generali ponosiło odpowiedzialnoÊç. W braku wypowiedzenia
Umowy rozwiàzuje si´ ona z koƒcem okresu, za który przypadała
niezapłacona składka.
8. W przypadku opłacania składki przelewem bankowym lub
przekazem pocztowym za dat´ zapłaty składki uznaje si´ dat´
przyj´cia przez bank polecenia przelewu lub dat´ stempla
pocztowego na przekazie pocztowym lub dowodzie wpłaty.
IX. Odstàpienie od Umowy
§ 11
Je˝eli Umowa jest zawarta na okres dłu˝szy ni˝ 6 miesi´cy
Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od Umowy w terminie 30 dni,
a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi´biorcà w terminie
7 dni od dnia zawarcia Umowy. Odstàpienie od Umowy nie zwalnia
Ubezpieczajàcego z obowiàzku zapłacenia składki za okres, w jakim
Generali udzieliło ochrony ubezpieczeniowej.

X. WygaÊniecie ochrony ubezpieczeniowej, wypowiedzenie
i rozwiàzanie Umowy
§ 12
1. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa:
1) z upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta;
2) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia okreÊlonej
w polisie;
3) z chwilà zmiany właÊciciela ubezpieczonego pojazdu, je˝eli
prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione
na nabywc´;
4) z dniem odstàpienia od Umowy;
5) z upływem okresu wypowiedzenia Umowy;
6) w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 7.

XIII. Ustalenie wysokoÊci szkody i odszkodowania,
wypłata odszkodowania
§ 15
1. WysokoÊç szkody odpowiada kosztowi naprawy lub wymiany
szyby.
2. O technicznej mo˝liwoÊci naprawy albo wymiany uszkodzonej
lub zniszczonej szyby w ubezpieczonym pojeêdzie oraz o rodzaju
szyby, która zostanie u˝yta do wymiany decyduje Generali, przy
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czym zastosowana do wymiany szyba musi byç porównywalnej
jakoÊci co szyba, która uległa uszkodzeniu.
WysokoÊç odszkodowania odpowiada wysokoÊci szkody, nie
wi´kszej jednak ni˝ suma ubezpieczenia.
W przypadku szkód powstałych na terytorium RP, ustalenie
wysokoÊci odszkodowania nast´puje na podstawie uprzednio
uzgodnionych kosztów naprawy lub wymiany szyby przez
warsztat wykonujàcy napraw´ wskazanym przez Generali
Ubezpieczonemu (wariant „Warsztat”).
W przypadku, gdy szkody powstałe na terytorium RP nie zostanà
naprawione przez warsztat wskazany przez Generali, wysokoÊç
odszkodowania zostanie ograniczona do kosztów naprawy
lub wymiany szyby, jakie zostałyby poniesione gdyby naprawa
lub wymiana była wykonana w warsztacie wskazanym przez
Generali.
Je˝eli ustalony przez Generali koszt wymiany lub naprawy
szyby przekracza sum´ ubezpieczenia oraz w przypadku,
o którym mowa w § 6 ust. 4, warunkiem wymiany lub naprawy
szyby jest zobowiàzanie Ubezpieczonego do pokrycie ró˝nicy
mi´dzy rzeczywistymi kosztami naprawy lub wymiany szyby
w ubezpieczonym pojeêdzie a kwotà, do której Generali ponosi
odpowiedzialnoÊç. Je˝eli kwota, do której Generali ponosi
odpowiedzialnoÊç nie wystarcza na pokrycie przez Generali
w całoÊci kosztów wymiany lub naprawy szyby w ubezpieczonym
pojeêdzie, a Ubezpieczony nie wyra˝a zgody na pokrycie
ró˝nicy, o której mowa w zdaniu poprzednim, Generali wypłaca
odszkodowanie w wysokoÊci do której ponosi odpowiedzialnoÊç.
Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 4, wypłacane jest
na podstawie faktury wystawionej przez warsztat wskazany przez
Generali dokonujàcy naprawy lub wymiany szyby, bezpoÊrednio
na rzecz warsztatu wskazanego przez Generali dokonujàcego
naprawy lub wymiany szyby.
Je˝eli:
1) Generali nie dokona naprawy lub wymiany szyby
w ubezpieczonym pojeêdzie w terminie 14 dni od dnia
zgłoszenia szkody i pozostawienia ubezpieczonego
pojazdu do dyspozycji Generali w celu wykonania usługi;
lub
2) Ubezpieczajàcy, Ubezpieczony albo osoba wyst´pujàca
w jego imieniu nie mogła skontaktowaç si´ z Generali
w sposób okreÊlony w dokumencie ubezpieczenia z przyczyn
od niej niezale˝nych; lub
3) Brak jest mo˝liwoÊci wymiany szyby przez Generali (np. brak
odpowiedniego rodzaju szyby),
Ubezpieczony mo˝e zleciç wykonanie usługi we własnym
zakresie podmiotowi innemu ni˝ warsztat wskazany przez
Generali, a Generali zwraca poniesione koszty naprawy lub
wymiany szyby.
W przypadku szkód powstałych poza terytorium RP, o których
mowa w §5 ust.2, oraz w przypadkach, o którym mowa w ust.
8, ustalenie odszkodowania nast´puje na podstawie oryginałów
imiennych rachunków lub faktur oraz oryginałów dowodów ich
zapłaty, do wysokoÊci rzeczywistych poniesionych kosztów,
maksymalnie jednak do wysokoÊci sumy ubezpieczenia.
W przypadku szkody powstałej za granicà RP koszty naprawy
lub wymiany szyby w walucie obcej, przelicza si´ na złote według
Êredniego kursu walut NBP obowiàzujàcego w dniu ustalania
kwoty podlegajàcej zwrotowi.
Generali wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni
liczàc od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu
ubezpieczeniowym.
Gdyby wyjaÊnienie w terminie okreÊlonym w ust. 2 okolicznoÊci
koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci Generali albo
wysokoÊci poniesionych kosztów okazało si´ niemo˝liwe, kwot´
stanowiàcà zwrot poniesionych kosztów wypłaca si´ w ciàgu
czternastu dni, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci
wyjaÊnienie tych okolicznoÊci było mo˝liwe. Jednak˝e bezspornà
cz´Êç kosztów Generali wypłaca w terminie okreÊlonym w ust.
10.

§ 16
1. Z dniem wypłaty odszkodowania na Generali przechodzi
przysługujàce Ubezpieczajàcemu lub Ubezpieczonemu
roszczenie do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkod´,
do wysokoÊci wypłaconego odszkodowania, z zastrze˝eniem
sytuacji, gdy wypłacone odszkodowanie pokrywa cz´Êç szkody
- w takim przypadku Ubezpieczajàcemu lub Ubezpieczonemu
przysługuje co do pozostałej cz´Êci pierwszeƒstwo zaspokojenia
przed roszczeniem Generali.
2. Roszczenie, o którym mowa w ust.1, nie przechodzi na Generali,
jeÊli sprawcà szkody jest osoba, z którà Ubezpieczajàcy lub
Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym
lub za którà ponosi odpowiedzialnoÊç, chyba ˝e osoba
ta wyrzàdziła szkod´ umyÊlnie.
3. Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony obowiàzany jest dostarczyç
Generali wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonaç
czynnoÊci niezb´dnych dla skutecznego dochodzenia roszczeƒ
przysługujàcych Generali okreÊlonych ust. 1.
4. W razie zrzeczenia si´ przez Ubezpieczajàcego lub
Ubezpieczonego, bez zgody Generali, praw przysługujàcych
mu do osób trzecich z tytułu szkód, Generali odmówi spełnienia
Êwiadczenia.
XV. Postanowienia koƒcowe
§ 17
Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia kierowane do Generali,
Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego zwiàzane z Umowà powinny
byç składane na piÊmie.
§ 18
1. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub osoba uprawniona do wystàpienia
z roszczeniem nie zgadza si´ z decyzjami Generali
co do odmowy zaspokojenia roszczenia lub wnosi inne skargi
lub za˝alenia mo˝e ona wystàpiç z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zostanie rozpatrzony w ciàgu
30 dni od daty wpływu do Generali.
3. Ponadto, je˝eli Ubezpieczajàcy lub osoba uprawniona
do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si´ z decyzjami
Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia mo˝e
wnieÊç skarg´ lub za˝alenie do Rzecznika Ubezpieczonych
działajàcego zgodnie z przepisami ustawy 22 maja 2003 r.
o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych.
§ 19
Powództwo o roszczenie wynikajàce z Umowy mo˝na wytoczyç
albo według przepisów o właÊciwoÊci ogólnej albo przed sàd
właÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego,
Ubezpieczonego, lub Uprawnionego z Umowy.
§ 20
Je˝eli Strona lub Ubezpieczony umowy zmieniła adres i nie
zawiadomiła o tym drugiej Strony, to pismo skierowane na ostatni
znany adres uwa˝a si´ za skutecznie dor´czone.
§ 21
W sprawach nie uregulowanych niniejszymi OWU stosuje si´
przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia
22 maja 2003 r. o działalnoÊci ubezpieczeniowej.
§ 22
Niniejsze OWU zostały przyj´te Uchwałà Zarzàdu
Nr GNL/ob/5/6/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku i majà
zastosowanie do umów zawartych od 1lipca 2010 roku.
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