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OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST¢PSTW
NIESZCZ¢ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY
I PASA˚ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO
I.

Postanowienia ogólne

II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§1

§5

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków kierowcy i pasa˝erów pojazdu
mechanicznego (zwane dalej OWU) sà podstawà do zawierania
umów ubezpieczenia przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ
Spó∏ka Akcyjna (zwane dalej Generali) z osobami fizycznymi
i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadajàcymi
osobowoÊci prawnej (zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi).

1. Przedmiotem umowy ubezpieczenia sà trwa∏e nast´pstwa
nieszcz´Êliwych wypadków, powsta∏e w zwiàzku z ruchem
pojazdu, polegajàce na uszkodzeniu cia∏a lub rozstroju
zdrowia, powodujàce trwa∏y uszczerbek na zdrowiu lub
Êmierç kierowcy lub pasa˝erów pojazdu.
2. ¸àczna maksymalna liczba ubezpieczonych osób zgodna
jest z liczbà miejsc w pojeêdzie, która jest okreÊlona
w dowodzie rejestracyjnym.
3. Przez zdarzenie pozostajàce w zwiàzku z ruchem pojazdu
mechanicznego rozumie si´ tak˝e wypadki zaistnia∏e:
1) podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
2) bezpoÊrednio przy za∏adowywaniu lub roz∏adowywaniu
pojazdu,
3) podczas postoju lub naprawy pojazdu na trasie jazdy,
4) podczas gara˝owania,
5) wskutek upadku, po˝aru lub wybuchu tego pojazdu.

§2
1. Umow´ ubezpieczenia mo˝na zawrzeç na rzecz osoby
trzeciej (Ubezpieczonego).
2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby
trzeciej postanowienia niniejszych OWU stosuje si´
odpowiednio do osoby, na rzecz której zawarto umow´
ubezpieczenia.

§3
1. Umowy ubezpieczenia mogà byç zawierane na
uzgodnionych przez strony warunkach odbiegajàcych
od postanowieƒ niniejszych OWU.
2. Klauzule umowne uzgodnione przez strony w trybie
okreÊlonym w ust. 1 powinny byç sporzàdzone na piÊmie
i w pe∏nym brzmieniu do∏àczone do umowy ubezpieczenia
pod rygorem ich niewa˝noÊci.

§6
Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà osoby b´dàce kierowcà
lub pasa˝erami pojazdu mechanicznego, którego w∏aÊciciel
i dane pojazdu zgodnie z dowodem rejestracyjnym zosta∏y
okreÊlone w umowie ubezpieczenia.

§7

§4

1. Ochronà ubezpieczeniowà obj´te sà wypadki powsta∏e
na terytorium:
1) Rzeczypospolitej Polskiej,
2) paƒstw takich jak: Albania, Andora, Austria, Belgia,
Bia∏oruÊ, BoÊnia i Hercegowina, Bu∏garia, Chorwacja,
Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa,
Luksemburg, ¸otwa, Macedonia, Malta, Mo∏dawia,
Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja (w cz´Êci
europejskiej), Rumunia, San Marino, Serbia i Czarnogóra,
S∏owacja, S∏owenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja (w cz´Êci
europejskiej), Ukraina, Watykan, W´gry, Wielka Brytania,
W∏ochy.
2. Âwiadczenia za wypadki powsta∏e poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej wyp∏acane sà zawsze w z∏otych
polskich wed∏ug Êredniego kursu wymiany walut NBP z dnia
ustalenia wysokoÊci Êwiadczenia.

Terminy u˝yte w niniejszych OWU, polisie oraz innych
do∏àczonych dokumentach oznaczajà:
1) Ubezpieczajàcy - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadajàca osobowoÊci prawnej,
zawierajàca umow´ ubezpieczenia i zobowiàzana
do op∏acenia sk∏adki.
2) Ubezpieczony - osoba fizyczna - kierowca lub pasa˝er
pojazdu mechanicznego (ubezpieczonego pojazdu), którego
w∏aÊciciel i dane pojazdu zgodnie z dowodem
rejestracyjnym sà okreÊlone w umowie ubezpieczenia.
3) Poszkodowany - ubezpieczony, który zosta∏ poszkodowany
w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku.
4) Uposa˝ony - osoba/osoby upowa˝niona/upowa˝nione
do otrzymania Êwiadczenia w przypadku Êmierci
poszkodowanego w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku.
W przypadku nie wyznaczenia Uposa˝onego, Êwiadczenie
wyp∏acane jest cz∏onkom rodziny poszkodowanego, wed∏ug
nast´pujàcej kolejnoÊci:
a) wspó∏ma∏˝onkowi,
b) w przypadku braku wspó∏ma∏˝onka - dzieciom,
c) w przypadku braku wspó∏ma∏˝onka i dzieci - rodzicom,
d) w przypadku braku wspó∏ma∏˝onka, dzieci i rodziców rodzeƒstwu,
e) w pozosta∏ych przypadkach - innym ustawowym
spadkobiercom.
5) Nieszcz´Êliwy wypadek - nag∏e zdarzenie wywo∏ane
przyczynà zewn´trznà zwiàzanà z ruchem pojazdu, w wyniku
którego kierowca lub pasa˝er - niezale˝nie od swojej woli
dozna∏ uszkodzenia cia∏a, rozstroju zdrowia lub zmar∏.
6) Trwa∏y uszczerbek na zdrowiu - naruszenie sprawnoÊci
organizmu, polegajàce na trwa∏ym uszkodzeniu cia∏a lub
rozstroju zdrowia, które powoduje upoÊledzenie jego funkcji
nie rokujàce poprawy.

III. Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci
§8
1. Z odpowiedzialnoÊci Generali wy∏àczone sà wypadki
powsta∏e:
1) podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego, je˝eli
kierowca nie posiada∏ wymaganych prawem uprawnieƒ
do prowadzenia ubezpieczonego pojazdu lub
upowa˝nienia w∏aÊciciela do kierowania tym pojazdem,
2) w zwiàzku z pope∏nieniem lub usi∏owaniem pope∏nienia
przez Ubezpieczonego lub kierowc´ przest´pstwa lub
samobójstwa,
3) podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego przez
kierowc´ po spo˝yciu alkoholu, narkotyku lub innych
podobnie dzia∏ajàcych Êrodków,
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4) na skutek dzia∏aƒ wojennych, stanu wyjàtkowego oraz
udzia∏u Ubezpieczonego w strajkach, rozruchach,
zamieszkach, akcjach terroryzmu lub sabota˝u,
blokadach dróg,
5) w wyniku oddzia∏ywania energii jàdrowej, ska˝enia
radioaktywnego, promieni laserowych oraz pola
magnetycznego i elektromagnetycznego.
2. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te wypadki powsta∏e
podczas rajdów, wyÊcigów, pokazów, konkursów lub innych
imprez sportowych, jak równie˝ zwiàzanych z nimi jazd
treningowych.
3. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te wypadki
spowodowane zawa∏em mi´Ênia sercowego lub udarem
mózgu.
4. JeÊli w czasie wystàpienia zdarzenia ubezpieczeniowego
w ubezpieczonym pojeêdzie znajdowa∏a si´ wi´ksza liczba
osób, ni˝ okreÊlona w dowodzie rejestracyjnym, Generali
mo˝e odmówiç wyp∏aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç.

5. W przypadku op∏acania sk∏adki przelewem bankowym lub
przekazem pocztowym za dat´ wp∏ywu sk∏adki na konto
Generali uznaje si´ dat´ przyj´cia przez bank polecenia
przelewu lub dat´ stempla pocztowego na przekazie
pocztowym/dowodzie wp∏aty.
6. Sk∏adka obliczana jest na podstawie taryfy obowiàzujàcej
w dniu zawierania umowy ubezpieczenia.
7. Sk∏adka kalkulowana jest na podstawie nast´pujàcych
czynników taryfikacyjnych:
1) wariant ubezpieczenia (suma ubezpieczenia),
2) rodzaj pojazdu (budowa nadwozia i liczba miejsc
wpisanych w dowodzie rejestracyjnym).

§ 12
1. Je˝eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d∏u˝szy
ni˝ 6 miesi´cy, Ubezpieczajàcy mo˝e odstàpiç od zawartej
umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni (dla osób
fizycznych) lub 7 dni (dla osób prawnych oraz jednostek nie
posiadajàcych osobowoÊci prawnej) od daty jej zawarcia.
2. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia
Ubezpieczajàcego z obowiàzku op∏acenia sk∏adki za okres,
w którym Generali udziela∏o ochrony ubezpieczeniowej.

IV. Umowa na rzecz osoby trzeciej
§9
1. Obowiàzki zwiàzane z zawarciem umowy na rzecz osoby
trzeciej cià˝à zarówno na Ubezpieczajàcym jak
i Ubezpieczonym, chyba, ˝e Ubezpieczony nie wiedzia∏
o zawarciu umowy na jego rzecz, jednak˝e obowiàzek op∏aty
sk∏adki ubezpieczeniowej cià˝y wy∏àcznie na
Ubezpieczajàcym.
2. Obowiàzki Ubezpieczajàcego zwiàzane z wykonaniem
umowy ubezpieczenia przechodzà na Ubezpieczonego
z chwilà zajÊcia przewidzianego w umowie wypadku.
3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz
osoby trzeciej polis´ lub inny dokument ubezpieczenia
wydaje si´ Ubezpieczajàcemu. Ubezpieczajàcy mo˝e
rozporzàdzaç prawami z umowy ubezpieczenia do czasu
przekazania dokumentu ubezpieczenia Ubezpieczonemu.

V.

§ 13
1. Rozwiàzanie umowy ubezpieczenia nast´puje:
1) z up∏ywem okresu, na jaki zosta∏a zawarta umowa
ubezpieczenia,
2) z dniem wyrejestrowania lub zbycia pojazdu
(Ubezpieczajàcy winien najpóêniej w ciàgu 14 dni od dnia
wyrejestrowania lub zbycia pojazdu poinformowaç
pisemnie o tym fakcie Generali),
3) z dniem odstàpienia od umowy ubezpieczenia.
2. Ka˝da ze stron mo˝e w ciàgu 30 dni od daty wyp∏aty
Êwiadczenia (za dat´ wyp∏aty uznaje si´ dat´ dokonania
przelewu) lub daty dor´czenia Ubezpieczonemu pisemnej
odmowy wyp∏aty Êwiadczenia, wypowiedzieç umow´
ubezpieczenia z zachowaniem 30 - dniowego okresu
wypowiedzenia, przy czym jego bieg rozpoczyna si´ z dniem
dor´czenia wypowiedzenia.
3. OdpowiedzialnoÊç Generali koƒczy si´ w przypadkach
opisanych w § 12 oraz § 13 ust. 1 i 2.

Umowa ubezpieczenia i sk∏adka
§ 10

1. Umow´ ubezpieczenia zawiera si´ na czas okreÊlony
w umowie ubezpieczenia.
2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na wniosek
Ubezpieczajàcego po wczeÊniejszym sprawdzeniu przez
Generali danych w dowodzie rejestracyjnym.
3. Je˝eli strony nie ustali∏y inaczej, ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna si´ od daty okreÊlonej w umowie ubezpieczenia,
nie wczeÊniej jednak ni˝ od dnia nast´pnego po op∏aceniu
sk∏adki.
4. Wszystkie oÊwiadczenia woli muszà mieç form´ pisemnà i sà
wa˝ne tylko wtedy, jeÊli zosta∏y z∏o˝one w terminach
okreÊlonych w niniejszych OWU.
5. W przypadku podania przez Ubezpieczajàcego
nieprawdziwych danych, które majà wp∏yw na ocen´ ryzyka
wzgl´dnie wysokoÊç sk∏adki, Generali mo˝e odstàpiç od
umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 14
1. W razie rozwiàzania lub wypowiedzenia umowy
ubezpieczenia przed up∏ywem okresu ubezpieczenia sk∏adka
za niewykorzystany okres ubezpieczenia zostaje zwrócona
na pisemny wniosek Ubezpieczajàcego pod warunkiem, ˝e
w okresie obj´tym ochronà ubezpieczeniowà nie nastàpi∏o
zdarzenie, za które Generali wyp∏aci∏o Êwiadczenie, bàdê jest
zobowiàzane do wyp∏aty Êwiadczenia.
2. WysokoÊç sk∏adki podlegajàcej zwrotowi ustala si´
proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia
(za ka˝dy dzieƒ poczàwszy od dnia nast´pnego po
wygaÊni´ciu odpowiedzialnoÊci do koƒca okresu
ubezpieczenia).
3. Zwrot sk∏adki dokonywany jest zawsze w z∏otych polskich na
pisemny wniosek Ubezpieczajàcego lub osoby przez niego
upowa˝nionej do odbioru sk∏adki. Zwrot sk∏adki musi byç
dokonany równie˝ na rzecz spadkobierców lub nast´pców
prawnych po przedstawieniu przez nich stosownych
dokumentów.
4. Z kwoty podlegajàcej zwrotowi nie sà potràcane koszty
manipulacyjne.
5. Generali dokonuje zwrotu sk∏adki lub informuje o odmowie
jego dokonania w terminie 30 dni od daty wp∏ywu wniosku
(opisanego w ust. 3) do Oddzia∏u lub Centrali Generali.

§ 11
1. JeÊli w umowie ubezpieczenia nie uzgodniono inaczej,
sk∏adki sà ustalane na poziomie rocznym i op∏acane sà
z góry.
2. Ubezpieczajàcy winien jest zap∏aciç sk∏adk´ w dniu zawarcia
umowy ubezpieczenia, chyba ˝e okreÊlono póêniejszy termin
p∏atnoÊci.
3. W przypadku op∏acania sk∏adki przelewem, Ubezpieczajàcy
otrzymuje orygina∏ wniosko - polisy po przedstawieniu
potwierdzenia dokonania przelewu sk∏adki na konto
Generali.
4. Termin p∏atnoÊci przelewem mo˝e byç ustalony najpóêniej
w 14 dniu kalendarzowym od daty podpisania umowy
ubezpieczenia.
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§ 19

VI. Rodzaje i wysokoÊç Êwiadczeƒ

1. Âwiadczenie z tytu∏u Êmierci Generali wyp∏aca osobom
Uposa˝onym.
2. Z przys∏ugujàcego Êwiadczenia Generali zwraca
udokumentowane koszty pogrzebu temu, kto je poniós∏.
3. Âwiadczenie wymienione w ust. 2 wyp∏acane jest tylko
wówczas, jeÊli koszty te nie zosta∏y pokryte z innych êróde∏.
4. Zwrot udokumentowanych kosztów pogrzebu nast´puje
do wysokoÊci 10% sumy ubezpieczenia.

§ 15
1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na wniosek
Ubezpieczajàcego w jednym z nast´pujàcych wariantów
ubezpieczenia okreÊlajàcych maksymalnà wysokoÊç
Êwiadczenia na ka˝dego z Ubezpieczonych, stanowiàcego
sum´ ubezpieczenia:
1) wariant I
- 2.000 z∏,
2) wariant II
- 5.000 z∏,
3) wariant III - 10.000 z∏,
4) wariant IV - 25.000 z∏,
5) wariant V
- 50.000 z∏,
6) wariant VI - suma ubezpieczenia uzgodniona pisemnie
z Generali.
2. W razie zajÊcia nieszcz´Êliwego wypadku na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, umowa ubezpieczenia zapewnia
wyp∏at´ nast´pujàcych Êwiadczeƒ:
1) z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu w razie 100%
inwalidztwa,
2) z tytu∏u trwa∏ego cz´Êciowego uszczerbku na zdrowiu,
3) w razie Êmierci w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku,
4) dzienne Êwiadczenie szpitalne,
5) koszty nabycia protez oraz specjalnych Êrodków
ochronnych i pomocniczych,
6) koszty pogrzebu.
3. W razie zajÊcia nieszcz´Êliwego wypadku poza granicami
kraju umowa ubezpieczenia zapewnia wyp∏at´
nast´pujàcych Êwiadczeƒ:
1) z tytu∏u trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
poszkodowanego,
2) w razie Êmierci poszkodowanego.

§ 20
Generali zwraca poszkodowanemu koszty badaƒ i opinii
lekarskich zleconych przez Generali.

§ 21
1. Je˝eli wyp∏acono jednorazowe Êwiadczenie z tytu∏u trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu, a nast´pnie poszkodowany zmar∏
w wyniku tego samego wypadku, Êwiadczenie z tytu∏u
Êmierci wyp∏aca si´ osobie uposa˝onej tylko wówczas,
gdy jest ono wy˝sze od Êwiadczenia wyp∏aconego
poszkodowanemu, przy czym potràca si´ uprzednio
wyp∏aconà kwot´.
2. Je˝eli poszkodowany zmar∏ po ustaleniu procentu trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu, a Êmierç nie pozostaje w zwiàzku
przyczynowym z nieszcz´Êliwym wypadkiem, nie wyp∏acone
przed Êmiercià Êwiadczenie z tytu∏u uszczerbku na zdrowiu
przys∏uguje osobom uposa˝onym. Je˝eli przed Êmiercià
poszkodowanego nie zosta∏ ustalony procent trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu, do okreÊlenia Êwiadczenia przyjmuje
si´ przypuszczalny procent tego uszczerbku, ustalony na
podstawie dokumentacji lekarskiej. Przys∏ugujàce
Êwiadczenie wyp∏aca si´ osobom uposa˝onym.

VII. Zasady ustalania wysokoÊci i wyp∏aty
Êwiadczeƒ

§ 16
1. Poszkodowanemu, który w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku
dozna∏ 100% trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu, przys∏uguje
jednorazowe Êwiadczenie pieni´˝ne w wysokoÊci sumy
ubezpieczenia okreÊlonej w umowie ubezpieczenia.
2. W przypadku cz´Êciowego uszczerbku na zdrowiu
Êwiadczenie wyp∏acane jest w wysokoÊci 1/100 sumy
ubezpieczenia okreÊlonej w umowie ubezpieczenia za ka˝dy
procent orzeczonego trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu.
3. W razie Êmierci w wyniku nieszcz´Êliwego wypadku lub jeÊli
Êmierç nastàpi∏a w ciàgu 2 lat od daty wypadku i by∏a
nast´pstwem obra˝eƒ odniesionych w wypadku przys∏uguje
Êwiadczenie w wysokoÊci 50% sumy ubezpieczenia
okreÊlonej w umowie ubezpieczenia.

§ 22
1. Rodzaje i wysokoÊç Êwiadczeƒ ustala si´ po stwierdzeniu,
˝e istnieje zwiàzek przyczynowy pomi´dzy nieszcz´Êliwym
wypadkiem, a zdarzeniem warunkujàcym wyp∏at´
Êwiadczenia.
2. Ustalenie zwiàzku przyczynowego, o którym mowa w ust.1
oraz stopnia (procentu) trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
nast´puje na podstawie dostarczonych dowodów,
okreÊlonych w § 25 oraz wyników badaƒ lekarskich.
3. Ustalenia stopnia (procentu) trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
dokonujà lekarze wyznaczeni przez Generali na podstawie
Tabeli oceny procentowej trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu
stosowanej w Generali.
4. Stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu powinien byç
ustalony niezw∏ocznie po zakoƒczeniu leczenia,
z uwzgl´dnieniem zaleconego przez lekarza leczenia
usprawniajàcego, a w razie d∏u˝szego leczenia - najpóêniej
w ciàgu 2 lat od dnia wypadku. Póêniejsza zmiana stopnia
trwa∏ego uszczerbku (polepszenie lub pogorszenie) nie daje
podstawy do zmiany wysokoÊci Êwiadczenia.
5. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwa∏ego uszczerbku
na zdrowiu nie bierze si´ pod uwag´ czynnoÊci zawodowych
wykonywanych przez Ubezpieczonego.
6. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narzàdu lub uk∏adu,
których funkcje przed wypadkiem by∏y ju˝ upoÊledzone
wskutek samoistnej choroby lub trwa∏ego inwalidztwa,
stopieƒ (procent) trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu okreÊla
si´ w wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy stopniem (procentem)
trwa∏ego uszczerbku w∏aÊciwym dla stanu danego organu,
narzàdu lub uk∏adu po wypadku, a stopniem (procentem)
trwa∏ego uszczerbku istniejàcym bezpoÊrednio przed
wypadkiem.
7. JeÊli wypadek spowodowa∏ uszkodzenie wi´cej ni˝ jednego
narzàdu, ∏àczny stopieƒ trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu

§ 17
1. Dzienne Êwiadczenie szpitalne wyp∏acane jest w wysokoÊci
1‰ sumy ubezpieczenia za ka˝dy dzieƒ pobytu
poszkodowanego w szpitalu, jeÊli pobyt ten zwiàzany by∏
z leczeniem nast´pstw nieszcz´Êliwego wypadku.
2. Dzienne Êwiadczenie szpitalne przys∏uguje od 10-go dnia
po wypadku, a je˝eli pobyt poszkodowanego w szpitalu trwa∏
co najmniej 30 dni - od nast´pnego dnia po wypadku,
jednak nie wi´cej ni˝ za 180 dni.
3. Dzienne Êwiadczenie szpitalne wyp∏acane jest na podstawie
zaÊwiadczenia lekarskiego potwierdzajàcego hospitalizacj´.

§ 18
1. Generali zapewnia zwrot udowodnionych kosztów nabycia
protez oraz specjalnych Êrodków ochronnych
i pomocniczych do wysokoÊci 10% sumy ubezpieczenia.
2. Âwiadczenie, o którym mowa w ust.1 wyp∏acane jest tylko
wówczas, je˝eli koszty te zosta∏y poniesione w okresie nie
d∏u˝szym ni˝ 2 lata od daty wypadku oraz je˝eli sà
udokumentowane oryginalnymi rachunkami i nie zosta∏y
pokryte z innych êróde∏.
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Ogólne warunki ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków kierowcy i pasa˝erów pojazdu mechanicznego
odszkodowania lub wnosi inne skargi lub za˝alenia, to mo˝e
wystàpiç z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 zostanie rozpatrzony
w ciàgu 30 dni od daty wp∏ywu do Generali.
3. Ponadto, je˝eli Ubezpieczajàcy lub osoba uprawniona
do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si´ z decyzjami
Generali co do odmowy zaspokojenia roszczenia mo˝e
wnieÊç skarg´ lub za˝alenie do Rzecznika Ubezpieczonych
dzia∏ajàcego zgodnie z przepisami ustawy o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych, która wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 roku.

równa si´ sumie procentów ustalonych za poszczególne
uszkodzenia, z tym ˝e ich ∏àczna wartoÊç nie mo˝e byç
wi´ksza ni˝ 100%.

§ 23
Suma wszystkich Êwiadczeƒ wyp∏aconych jednemu
poszkodowanemu, a w razie jego Êmierci Uposa˝onemu,
z tytu∏u jednego wypadku, nie mo˝e przekroczyç sumy
ubezpieczenia okreÊlonej w umowie ubezpieczenia.

§ 24
1. Generali zobowiàzane jest wyp∏aciç nale˝ne Êwiadczenie
w ciàgu 30 dni liczàc od daty otrzymania zawiadomienia
o wypadku.
2. Je˝eli w terminie okreÊlonym w ust. 1 wyjaÊnienie
okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci
Generali albo wysokoÊci Êwiadczenia okaza∏o si´
niemo˝liwe, Êwiadczenie wyp∏aca si´ w terminie 14 dni
od dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci
wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe. Jednak˝e
bezspornà cz´Êç Êwiadczenia w Êwietle przed∏o˝onych
dokumentów Generali wyp∏aca w terminie okreÊlonym
w ust. 1.

§ 29
Spory wynikajàce z umowy ubezpieczenia rozpatrujà sàdy
w∏aÊciwe ze wzgl´du na miejsce zamieszkania lub siedzib´
Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego.

§ 30
Je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony zmieni∏ adres i nie
zawiadomi∏ o tym Generali, to pismo skierowane na ostatni
znany adres wywiera skutki prawne od chwili, w której by∏oby
dor´czone, gdyby Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony nie
zmieni∏ adresu.

VIII.Post´powanie w razie wypadku

§ 31
W sprawach nie uregulowanych niniejszymi OWU lub
klauzulami umownymi stosuje si´ przepisy prawa polskiego,
w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej oraz inne obowiàzujàce akty prawne.

§ 25
1. W razie wypadku poszkodowany obowiàzany jest:
1) staraç si´ o z∏agodzenie skutków wypadku przez
niezw∏oczne poddanie si´ opiece lekarskiej i zaleconemu
leczeniu,
2) niezw∏ocznie powiadomiç Generali o wypadku,
3) dostarczyç Generali dokumenty niezb´dne do ustalenia
zasadnoÊci roszczenia i wysokoÊci Êwiadczenia,
a w przypadku trwa∏ego lub cz´Êciowego uszczerbku
na zdrowiu zg∏osiç ten fakt niezw∏ocznie, przedstawiajàc
odpowiednie zaÊwiadczenie lekarskie,
4) poddaç si´ badaniu przez lekarzy wskazanych przez
Generali lub obserwacji klinicznej w celu ustalenia
procentu uszczerbku na zdrowiu.
2. W razie Êmierci poszkodowanego, Uposa˝ony zobowiàzany
jest:
1) niezw∏ocznie, w formie pisemnej, poinformowaç Generali
o zaistnia∏ym zdarzeniu,
2) umo˝liwiç Generali uzyskanie wszelkich informacji
dotyczàcych nieszcz´Êliwego wypadku oraz innych
wymaganych do oceny zasadnoÊci Êwiadczenia,
3) dostarczyç Generali dokumenty niezb´dne do ustalenia
zasadnoÊci roszczenia, a w szczególnoÊci wyciàg z aktu
zgonu (do wglàdu) oraz dokument stwierdzajàcy
pokrewieƒstwo lub powinowactwo Uposa˝onego
z poszkodowanym (do wglàdu).

§ 32
Niniejsze OWU zosta∏y przyj´te Uchwa∏à Zarzàdu Generali Nr
NL/19/2/12/2003 z dnia 17 grudnia 2003 roku i majà
zastosowanie do umów zawartych od 01 stycznia 2004 roku.

Zygmunt Kostkiewicz

Jaros∏aw Mastalerz

Cz∏onek Zarzàdu
Generali T.U. S.A.

Cz∏onek Zarzàdu
Generali T.U. S.A.

§ 26
Je˝eli nie dokonano obowiàzków wymienionych w § 25 lub
podano nieprawdziwe dane, a mia∏o to wp∏yw na ustalenie
okolicznoÊci i skutków wypadku, Generali mo˝e odmówiç
wyp∏aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç.

IX. Postanowienia koƒcowe
§ 27
Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia kierowane do Generali
powinny byç sk∏adane na piÊmie za pokwitowaniem lub
przes∏ane listem poleconym pod rygorem niewa˝noÊci.

§ 28
1. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub osoba uprawniona do wystàpienia
z roszczeniem nie zgadza si´ z decyzjami Generali
co do odmowy zaspokojenia roszczeƒ, wysokoÊci wyp∏aty
1-142-08.2008
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ANEKS NR 1
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW
UBEZPIECZENIA NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH WYPADKÓW
KIEROWCY I PASA˚ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO
PRZYJ¢TYCH UCHWA¸Ñ ZARZÑDU GENERALI
NR NL/19/2/12/2003 Z DNIA 17 GRUDNIA 2003 R.
W zwiàzku z nowelizacjà Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z póêniejszymi
zmianami) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany do powołanych
wy˝ej Ogólnych Warunków Ubezpieczenia nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków kierowcy i pasa˝erów pojazdu
mechanicznego:

II.

I.

III.

W § 11 dodaje si´:
1) ust. 8 o nast´pujàcej treÊci:
Nieopłacenie składki, jej pierwszej lub kolejnej raty
w terminie okreÊlonym w Umowie powoduje rozwiàzanie
Umowy i ustanie odpowiedzialnoÊci Generali z upływem
dnia, w którym przypadł termin płatnoÊci składki lub raty.
2) ust. 9 o nast´pujàcej treÊci:
W przypadku nieopłacenia kolejnej raty składki (drugiej
lub nast´pnej) w terminie okreÊlonym w Umowie Generali
po upływie terminu jej płatnoÊci wezwie Ubezpieczajàcego
do zapłaty raty składki. W przypadku braku płatnoÊci raty
składki w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez
Ubezpieczajàcego wezwania do zapłaty raty składki Umowa
ulega rozwiàzaniu w terminie okreÊlonym w § 11 ust. 8.

Niniejszy aneks do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia został
przyj´ty Uchwałà Zarzàdu Generali nr GNL /ob/2/8/2007 i ma
zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych od
10 sierpnia 2007 r.

§ 14 otrzymuje nast´pujàce brzmienie:
W przypadku wygaÊni´cia stosunku ubezpieczenia przed
upływem okresu na jaki została zawarta Umowa
Ubezpieczajàcemu przysługuje zwrot składki za okres
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
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Erich Fischer

Micha∏ Gomowski

Prezes Zarzàdu
Generali T.U. S.A.

Cz∏onek Zarzàdu
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