ANEKS NR 1
Do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Domownik”
zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A.
nr GNL/2/2/8/2011 z dnia 10.08.2011 r.
§1
Niniejszym dokonuje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Domownik” zatwierdzonych
Uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A. nr GNL/2/2/8/2011 z dnia 10.08.2011 r. (zwanych dalej
OWU) następujących zmian:
1) § 2 pkt 43 przyjmuje brzmienie:
powódź – bezpośrednie zalanie terenów w wyniku podniesienia się poziomu wody
w korytach wód płynących lub zbiornikach wód stojących, sztucznych lub naturalnych,
wskutek:
a) nadmiernych opadów atmosferycznych,
b) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górzystych lub pofałdowanych,
c) topnienia kry lodowej,
d) tworzenia się zatorów lodowych w korytach wód płynących,
e) sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.
Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ryzyka powodzi rozpoczyna się po upływie 30 dni
od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Powyższe postanowienie nie dotyczy
umów ubezpieczenia, w których zachowana jest ciągłość ochrony ubezpieczeniowej
(niezależnie od zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto umowę ubezpieczenia w okresie
ubezpieczenia bezpośrednio poprzedzającym zawarcie umowy ubezpieczenia z Generali)
i w których w poprzednim okresie ubezpieczenia ryzyko powodzi było objęte ochroną;
2) § 4 ust. 8 przyjmuje brzmienie:
8. Jeżeli w miejscu ubezpieczenia (w tym w pomieszczeniach przynależnych
i budynkach gospodarczych) znajdują się ruchomości domowe (z wyjątkiem mebli)
o wartości jednostkowej przekraczającej 5 000 złotych, do wniosku należy załączyć
wykaz takich przedmiotów wraz z określeniem rodzaju, marki, wartości, daty
produkcji lub zakupu.
3) § 8 ust. 3 przyjmuje brzmienie:
3. W przypadku, jeżeli zadeklarowana w umowie ubezpieczenia górna granica odpowiedzialności z tytułu kradzieży z włamaniem lub rabunku jest równa lub przekracza:
1) 150 000 złotych – w przypadku budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego
w użytkowaniu,
2) 60 000 złotych – w przypadku budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego
w budowie,
to znajdujący się na parterze lokal mieszkalny albo budynek mieszkalny muszą być
wyposażone w alarm z monitoringiem, z czasem dojazdu załogi interwencyjnej
do 15 minut.
4) § 28 ust. 16 przyjmuje brzmienie:
16. Odszkodowanie w zakresie ryzyka powodzi zmniejsza się o franszyzę redukcyjną,
której wysokość określona jest w polisie.
5) w § 28 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:
17. W przypadku odpowiedzialności cywilnej wysokość odszkodowania ustala
się na podstawie uznania, ugody lub prawomocnego wyroku sądu.
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6) § 34 przyjmuje brzmienie:
1. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres siedziby lub któregokolwiek oddziału Generali.
2. Generali rozpatruje skargę i zażalenie bez zbędnej zwłoki, z tym że nie później niż
w terminie 30 dni od daty otrzymania, i udziela pisemnej odpowiedzi, z zastrzeżeniem
ust. 3.
3. W przypadku niemożności rozpatrzenia skargi lub zażalenia w terminie wskazanym
w ust. 2 Generali zawiadamia pisemnie wnoszącego wskazując przyczyny opóźnienia, okoliczności wymagające ustalenia oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia.
4. Generali podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
5. Z tytułu umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika
Ubezpieczonych, a osobie będącej konsumentem dodatkowo możliwość zwrócenia
się do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
6. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z wykonywaniem umowy ubezpieczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony obowiązane są
informować się o każdej zmianie adresów.
7. Powództwo o roszczenie z umowy ubezpieczenia może zostać wytoczone albo
według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, uposażonego
lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
8. Niniejsze OWU zostały przyjęte uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A. nr GNL/2/2/8/2011
z dnia 10.08.2011 r. i wchodzą w życie z dniem 31.08.2011 r.
§2
1. Pozostałe postanowienia OWU nie ulegają zmianie.
2. Niniejszy Aneks nr 1 do OWU został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Generali T.U. S.A.
GNL/2/1/3/2012 z dnia 14.03.2012 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od dnia
28 marca 2012 roku.
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