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Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie  
„Rzeczy osobistych od rabunku”

Produkt: 
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Rzeczy osobistych  
od rabunku

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach w szczególności w: Szczegól-
nych Warunkach Ubezpieczenia Rzeczy Osobistych od rabunku, zatwierdzonych uchwałą Zarządu i obowiązujących od dnia 3 września 2018 r (SWU), Wykazie Istotnych Informacji 
(Skorowidz) oraz w dokumencie ubezpieczenia.

Przedsiębiorstwo: 
Generali T.U. S.A.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
99 Ubezpieczeniem objęte są rzeczy osobiste Ubezpieczonego od rabunku 
z pojazdu.
99 Rzeczy osobiste to rzeczy znajdujące się w pojeździe takie jak: teczka, 
plecak, torba, torebka, neseser, aktówka, walizka, portfel, etui na doku-
menty, dokumenty tożsamości, bilety okresowe komunikacji publicznej, 
wartości pieniężne, prawo jazdy, dowód rejestracyjny lub klucze do po-
jazdu , okulary optyczne i przeciwsłoneczne, kosmetyki, przybory do 
pisania, sprzęt elektroniczny, komputerowy, audiowizualny, fotograficzny 
i kamera, sprzęt sportowy, rehabilitacyjny, instrumenty muzyczne, tele-
fon komórkowy, urządzenia przenośne do odtwarzania obrazu i dźwięku 
(w tym aparat słuchowy), papierośnica, zapalniczka, parasol, biżuteria 
(w tym zegarki), odzież, rower, hulajnoga, wózek dziecięcy, wózek inwa-
lidzki.
99 Pojazd, w którym znajdują się rzeczy osobiste to pojazd wskazany w do-
kumencie ubezpieczenia;
99 Rabunek to zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego 
użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego lub innych osób znaj-
dujących się w pojeździe lub przy doprowadzeniu Ubezpieczonego lub 
innych osób znajdujących się w pojeździe do stanu nieprzytomności lub 
bezbronności lub przy użyciu siły w stosunku do przedmiotu zaboru, który 
pozostawał w styczności lub był połączony z Ubezpieczonym lub inną 
osobą znajdującą się w pojeździe.
99 Suma ubezpieczenia jest wskazana w dokumencie ubezpieczenia i sta-
nowi górną granicę odpowiedzialności.
99 Suma ubezpieczenia jest łączna dla wszystkich Ubezpieczonych w ra-
mach jednej umowy ubezpieczenia.
99 Podstawę ustalenia sumy ubezpieczenia stanowi wartość odtworzenia za 
wyjątkiem gotówki, dla której podstawę stanowi wartość nominalna.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
98 Generali nie ponosi odpowiedzialności powyżej sumy ubezpieczenia 
wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, z uwzględnieniem zapisów 
SWU.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
9! Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie 

przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego.
9! Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące czystą stratą 

finansową lub utracone korzyści będące następstwem powstałej szkody. 
9! Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe bezpośrednio na skutek:
9! Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe bezpośrednio na skutek 

:działań wojennych, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajków, 
lokautu, aktów sabotażu, terroryzmu, zamieszek wewnętrznych, woj-
skowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych działań osób 
działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami politycznymi, 
spisku, konfiskaty, nacjonalizacji, zarekwirowania, zajęcia, przetrzymy-
wania, zniszczenia lub uszkodzenia mienia z nakazu właściwych orga-
nów administracyjnych lub sądowych danego państwa.
9! Ubezpieczeniem nie są objęte szkody wyrządzone przez Ubezpieczają-

cego lub Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości.
9! Ubezpieczeniem nie są objęte szkody wyrządzone przez Ubezpieczają-

cego lub Ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu, o ile szkoda była 
skutkiem wypadku spowodowanego przez Ubezpieczającego lub inne 
osoby objęte ubezpieczeniem (w rozumieniu przepisów Kodeksu karne-
go) lub kolizji na drodze publicznej (w rozumieniu przepisów o drogach 
publicznych);
9! Ubezpieczeniem nie są objęte szkody wyrządzone przez Ubezpiecza-

jącego lub Ubezpieczonego w stanie po zażyciu narkotyków, środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych 
(w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii) o ile wypadek 
jest następstwem pozostawania przez Ubezpieczającego lub inne osoby 
objęte ubezpieczeniem w stanach opisanych powyżej.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
99 Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium RP.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
 – Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Generali, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, wszystkie znane sobie okoliczności, o które Generali 

zapytywało we wniosku ubezpieczeniowym oraz na wszystkie pytania skierowane do niego przez Generali przed zawarciem umowy Ubezpieczenia w innych pismach. 
Ubezpieczający ma obowiązek informowania o zmianach okoliczności, o które pytało Generali przed zawarciem umowy.

 – W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązek ten spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym. 
 – Ubezpieczający ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powstania wypadku lub uzyskania o nim informacji powiadomić 

Generali o wypadku oraz zgłosić rabunek w jednostce Policji i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia rabunku. Ubezpieczający ma obowiązek dostarczenia 
Generali dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania, które są wskazane w SWU lub zostaną wskazane w piśmie skierowanym do 
Ubezpieczonego, jako niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Generali i rozmiaru szkody. Ubezpieczający ma obowiązek ułatwić Generali ustalenie okoliczności 
powstania i rozmiaru szkody, zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń regresowych od sprawcy szkody i udzielić pomocy w przeprowadzeniu postępowania 
regresowego. 

 – W razie zawarcia umowy na cudzy rachunek powyższe obowiązki spoczywają również na Ubezpieczonym.



Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka jest płatna jednorazowo, jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia, a jeżeli umowa doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubezpieczenia, 
w ciągu 14 dni od jego doręczenia, chyba że strony umówiły się inaczej.
Na wniosek Ubezpieczającego płatność składki może być rozłożona na raty. Terminy płatności i wysokości rat są określone w dokumencie ubezpieczenia.
Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej lub jej raty dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, to za dzień zapłaty składki ubezpieczenio-
wej lub jej raty uważa się dzień dokonania płatności przez Ubezpieczającego potwierdzony stemplem pocztowym, bankowym. W przypadku przelewu elektronicznego 
za dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej uznaje się datę wskazaną na potwierdzeniu dokonania przelewu elektronicznego, kwotą składki ubezpieczeniowej lub jej raty 
określoną w dokumencie ubezpieczenia.
Za zapłatę składki lub jej raty nie uznaje się zapłaty kwoty niższej niż kwota określona w dokumencie ubezpieczenia.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem że składka lub jej pierwsza rata została 
opłacona w terminie i w wysokości wskazanej w dokumencie ubezpieczenia. W przeciwnym razie odpowiedzialność Generali rozpoczyna się od dnia następnego po 
opłaceniu składki lub jej pierwszej raty.
Ochrona kończy się z upływem okresu ubezpieczenia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem na 
podstawie postanowień umowy ubezpieczenia ( w tym SWU) lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Jak rozwiązać umowę?
Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, 
a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia, składając Generali oświadczenie woli w tej sprawie. Jeżeli 
najpóźniej w chwili zawarcia umowy Generali nie poinformowało Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od 
dnia, w którym Ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na rachunek osoby trzeciej, Ubezpie-
czony może wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie jej trwania składając Generali oświadczenie w tej sprawie. 
Generali może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej 
raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie,. 
Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na czas określony Generali może ja wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku opłacenia składki lub jej 
pierwszej raty, gdy odpowiedzialność Generali nie rozpoczynała się przed opłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została opłacona 
w terminie .
Umowa ulega również rozwiązaniu, jeżeli Ubezpieczający nie opłaci kolejnej raty składki w wymaganym terminie i Generali po tym czasie wezwie Ubezpieczającego do jej 
opłacenia w dodatkowym siedmiodniowym terminie licząc od dnia otrzymania wezwania W przypadku jej nieopłacenia umowa ulega rozwiązaniu z upływem dodatkowego 
siedmiodniowego terminu.
Umowa ubezpieczenia ulega również rozwiązaniu w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej w ramach Pakie-
tów Dealerskich lub ubezpieczeń flot pojazdów .


