
--I. Postanowienia ogólne

§ 1
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia pojazdów - autocasco
(AC), zwane dalej OWU sà podstawà do zawierania umów
ubezpieczenia (zwanych dalej Umowami) przez Generali
Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó∏ka Akcyjna (zwane dalej
Generali) z osobami fizycznymi i prawnymi oraz z jednostkami
organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoÊci prawnej
(zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi).

§ 2
1. W porozumieniu z Ubezpieczajàcym Umowy mogà byç

zawierane na indywidualnych warunkach, odbiegajàcych
od postanowieƒ niniejszych OWU, po uprzednim
uzgodnieniu z Departamentem Ubezpieczeƒ
Komunikacyjnych Centrali Generali.

2. Indywidulane warunki, o których mowa w ust. 1, pod
rygorem niewa˝noÊci wymagajà formy pisemnej i stanowià
integralnà cz´Êç Umowy.

3. Umowa mo˝e zostaç zawarta na rzecz innej osoby
(Ubezpieczonego), w takim wypadku wszelkie
postanowienia niniejszych OWU dotyczàce
Ubezpieczajàcego stosuje si´ odpowiednio wzgl´dem tej
osoby.

II. S∏ownik poj´ç

§ 3
1. Amortyzacja cz´Êci - pomniejszenie odszkodowania,

na zasadach okreÊlonych w niniejszych OWU, o kwot´
wyra˝onà w z∏otych.

2. Doubezpieczenie - zwi´kszenie sumy ubezpieczenia
pojazdu/wyposa˝enia dodatkowego lub rozszerzenie
ochrony.

3. Przedsi´biorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoÊci
prawnej prowadzàca we w∏asnym imieniu dzia∏alnoÊç
gospodarczà lub zawodowà.

4. Grad - opad atmosferyczny sk∏adajàcy si´ z bry∏ek lodu.
5. Silny wiatr - wiatr o pr´dkoÊci nie mniejszej ni˝ 17,5 m/sek.,

który wyrzàdzi∏ masowe szkody i którego wystàpienie
zosta∏o potwierdzone przez IMiGW, a w odniesieniu
do pojedynczej szkody, gdy w jej najbli˝szym sàsiedztwie
równie˝ wystàpi∏y szkody, których rodzaj i rozmiary
Êwiadczà o silnym wietrze.

6. Jazda testowa - pos∏ugiwanie si´ pojazdem w ramach
testowania go przez Klienta lub sprzedawc´ salonu
dealerskiego/innego punktu sprzeda˝y.

7. Jazda próbna - pos∏ugiwanie si´ pojazdem, polegajàce na
jego eksploatacji w ramach badaƒ i prób prowadzonych
przez przedsi´biorstwa produkujàce pojazdy, lub ich cz´Êci
albo elementy wyposa˝enia, a tak˝e przez placówki
naukowo-badawcze prowadzàce takie badania.

8. Klasa Bonus/Malus - klasa okreÊlajàca poziom
przys∏ugujàcej Ubezpieczonemu zni˝ki lub zwy˝ki,
w zwiàzku z bezszkodowym lub szkodowym przebiegiem
jego dotychczasowych umów w zakresie AC.

9. Kradzie˝ - dzia∏anie sprawcy wyczerpujàce znamiona
czynów okreÊlonych w art. 278 KK (kradzie˝), art. 279 KK
(kradzie˝ z w∏amaniem), art. 280 KK (rozbój) oraz 

art. 289 KK (zabór w celu krótkotrwa∏ego u˝ycia), w wyniku
którego dosz∏o do zaboru pojazdu (jego cz´Êci lub
wyposa˝enia) zabezpieczonego w sposób przewidziany
w konstrukcji pojazdu oraz w sposób okreÊlony
w niniejszych OWU.

10. Lawina - gwa∏towne zsuwanie lub staczanie si´ mas Êniegu,
lodu, kamieni lub b∏ota ze stoków górskich.

11. Naprawa prowizoryczna - naprawa niezb´dna
do kontynuowania jazdy w sposób bezpieczny i zgodny
z przepisami ruchu drogowego w∏aÊciwymi dla kraju
miejsca zdarzenia, z zastrze˝eniem zapisów § 30 ust. 2.

12. Odszkodowanie - kwota ustalona zgodnie z zapisami
niniejszych OWU, nale˝na Ubezpieczonemu.

13. Okres ubezpieczenia - okres, na który zosta∏a zawarta
Umowa.

14. Osoba uprawniona do korzystania z pojazdu - osoba,
która wesz∏a za wiedzà i zgodà w∏aÊciciela pojazdu lub innej
uprawnionej osoby w posiadanie dokumentów oraz
klucza/kluczy/kart kodowych/pilotów do pojazdu, s∏u˝àcych 
do jego otwarcia/uruchomienia.

15. Osuni´cie si´ ziemi - osuwanie si´ ziemi na stokach nie
spowodowane dzia∏alnoÊcià ludzkà.

16. Pojazdy - pojazdy podlegajàce rejestracji w Polsce
stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
oraz inne pojazdy drogowe nap´dzane silnikiem z w∏asnego
êród∏a energii (z wyjàtkiem motorowerów i pojazdów
szynowych), przyczepy i naczepy.

17. Pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny
- pojazd niedostarczony do miejsca odprawy celnej i/lub nie
zg∏oszony do tej odprawy albo wprowadzony do kraju
z zachowaniem obowiàzku zg∏oszenia i dostarczenia
do odprawy celnej, lecz bez zachowania obowiàzku
podania w zg∏oszeniu celnym lub innym dokumencie
danych zgodnych z rzeczywistoÊcià, bàdê gdy naruszono
ograniczenia w obrocie.

18. Powódê - zalanie terenów w nast´pstwie podniesienia si´
wody w korytach wód p∏ynàcych lub stojàcych, sztucznych
lub naturalnych na skutek zdarzeƒ takich jak: nadmierne
opady atmosferyczne, sp∏yw wód po zboczach lub stokach
na terenach górzystych lub falistych, topnienie kry lodowej,
tworzenie si´ zatorów lodowych, sztorm i podniesienie si´
poziomu morskich wód przybrze˝nych.

19. Pozosta∏oÊci pojazdu - elementy i zespo∏y pojazdu
pozosta∏e po szkodzie ca∏kowitej posiadajàce wartoÊç
handlowà.

20. Po˝ar - bezpoÊrednie dzia∏anie ognia, który przedosta∏ si´
poza palenisko lub powsta∏ bez paleniska i rozszerzy∏ si´
o w∏asnej sile.

21. Redukcja sumy ubezpieczenia - pomniejszanie sumy
ubezpieczenia o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania.

22. Suma ubezpieczenia - górna granica odpowiedzialnoÊci
Generali, odpowiadajàca wartoÊci rynkowej
pojazdu/wartoÊci wyposa˝enia dodatkowego na dzieƒ
zawarcia Umowy i stanowiàca podstaw´ do obliczenia
sk∏adki, a w przypadku pojazdów fabrycznie nowych,
zakupionych u autoryzowanych dealerów w Polsce -
odpowiadajàca wartoÊci ustalonej zgodnie z § 13 ust. 6.

23. Szkoda - uszkodzenie, zniszczenie lub utrata pojazdu
b´dàce nast´pstwem zdarzeƒ okreÊlonych w § 6.
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24. Szkoda ca∏kowita - uszkodzenie pojazdu, w takim stopniu,
˝e przewidywane koszty jego naprawy wg systemu
kalkulacji szkód Audatex lub Eurotax, bàdê w autoryzowanej
stacji obs∏ugi, z VAT-em albo bez VAT-u w zale˝noÊci
od sposobu ustalenia sumy ubezpieczenia i bez stosowania
potràceƒ z tytu∏u amortyzacji cz´Êci przekraczajà 70%
wartoÊci rynkowej pojazdu w dniu szkody, z zastrze˝eniem 
§ 13 ust. 6.

25. Szkoda cz´Êciowa - uszkodzenie pojazdu, którego koszty
naprawy nie przekraczajà 70% wartoÊci rynkowej pojazdu
w dniu szkody (wg systemu kalkulacji szkód Audatex lub
Eurotax, bàdê w autoryzowanej stacji obs∏ugi, z VAT-em
albo bez VAT-u w zale˝noÊci od sposobu ustalenia sumy
ubezpieczenia i bez stosowania potràceƒ z tytu∏u
amortyzacji cz´Êci), z zastrze˝eniem § 13 ust. 6.

26. Ubezpieczajàcy - osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoÊci
prawnej, która zawar∏a Umow´ i jest zobowiàzana
do op∏acenia sk∏adki ubezpieczeniowej.

27. Ubezpieczony - w∏aÊciciel pojazdu, na rzecz którego
zawarto Umow´.

28. Uderzenie pioruna - dzia∏anie elektrycznoÊci
atmosferycznej na przedmiot ubezpieczenia.

29. Udzia∏ w∏asny - kwota, o którà pomniejszane jest
odszkodowanie.

30. Wiek pojazdu (okres eksploatacji) - okres eksploatacji
pojazdu liczony (na dzieƒ rozpocz´cia okresu
ubezpieczenia) od daty pierwszej rejestracji dokonanej
w roku produkcji, a je˝eli pierwsza rejestracja nastàpi∏a
po roku produkcji, to liczony od 31 grudnia roku produkcji
pojazdu do roku zawierania Umowy (aktualny do koƒca
okresu ubezpieczenia).

31. Wniosko-polisa - dokument potwierdzajàcy zawarcie
Umowy.

32. Wybuch - gwa∏towna zmiana stanu równowagi uk∏adu
z jednoczesnym wyzwoleniem si´ gazów, py∏ów lub pary
wywo∏anym ich w∏aÊciwoÊcià rozprzestrzeniania si´,
zwiàzana z jednoczesnym wyzwoleniem znacznej iloÊci
energii (równie˝ implozja).

33. Wyposa˝enie dodatkowe - sprz´t i urzàdzenia, które nie
stanowià podstawowego wyposa˝enia w danym modelu
i zosta∏y na sta∏e zamontowane w pojeêdzie, a ich demonta˝
wymaga u˝ycia narz´dzi.

34. Wyposa˝enie podstawowe - sprz´t i urzàdzenia seryjnie
zamontowane w pojeêdzie przez producenta.

35. Zagraniczny przedstawiciel Generali - jednostka terenowa
Generali Group lub inny przedstawiciel Generali posiadajàcy
uprawnienia do reprezentowania Generali poza granicami
Polski.

36. Zalanie - przedostanie si´ cieczy z zewnàtrz
do ubezpieczonego pojazdu w wyniku opadów
atmosferycznych lub wydostania si´ cieczy z przewodów
i urzàdzeƒ kanalizacyjnych, wodociàgowych, grzewczych
jak równie˝ wydostania si´ Êrodka gaÊniczego z przyczyn
innych ni˝ po˝ar.

37. Zapadanie si´ ziemi - obni˝enie si´ terenu z powodu
zawalenia si´ naturalnych, pustych przestrzeni w gruncie.

38. Zatopienie pojazdu - wpadni´cie pojazdu do zbiornika
wodnego oraz dostanie si´ wody lub Êcieków do pojazdu
wskutek deszczu lub cofni´cia Êcieków, je˝eli pojazd zosta∏
pozostawiony na terenie bezodp∏ywowym.

III. Przedmiot ubezpieczenia

§ 4
1. Przedmiotem ubezpieczenia sà:

1) pojazdy mechaniczne nie starsze ni˝ 13 lat wraz
z wyposa˝eniem podstawowym zarejestrowane/
dopuszczone do ruchu na terenie Polski, posiadajàce

wa˝ne badania techniczne potwierdzone zapisem
w dowodzie rejestracyjnym lub zaÊwiadczeniem
wydanym przez Stacj´ Kontroli Pojazdów,

2) wyposa˝enie dodatkowe pojazdu na zasadach
okreÊlonych w § 5.

2. W przypadku bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia
w Generali w zakresie AC, mogà zostaç przyj´te
do ubezpieczenia pojazdy o okresie eksploatacji do 15 lat. 

3. Generali nie przyjmuje do ubezpieczenia pojazdów
o nadwoziu otwartym (tzw. kabrioletów) lub pojazdów
ze zdejmowanym/otwieranym dachem (nie dotyczy okna
dachowego) oraz pojazdów wykonanych/z∏o˝onych poza
wytwórnià fabrycznà, zarejestrowanych jako tzw. samy
i sk∏adaki.

§ 5
1. Za op∏atà dodatkowej sk∏adki i na pisemny wniosek

Ubezpieczajàcego ubezpieczeniem mo˝e zostaç obj´te
wyposa˝enie dodatkowe:
1) Grupa 1 - sprz´t audio, video, komputer, urzàdzenia

radiowe z antenà, odtwarzacze magnetofonowe,
odtwarzacze kompaktowe zamontowane na sta∏e
w pojeêdzie lub wyposa˝one w zdejmowany panel
czo∏owy, urzàdzenia Hi-Fi (np. wzmacniacz, procesory
dêwi´ku itp.), CB radia z antenà, telewizory z antenà,
urzàdzenia satelitarne z antenà, g∏oÊniki, telefon
zamontowany na sta∏e w pojeêdzie, fax, zestaw
g∏oÊnomówiàcy, komputer pok∏adowy,

2) Grupa 2 - elementy wyposa˝enia wn´trza pojazdu
wykonane ze skóry, drewna naturalnego lub podobnych
materia∏ów, nie stanowiàce wyposa˝enia podstawowego
pojazdu,

3) Grupa 3 - tuning, tzn. ka˝da zmiana stanu seryjnego
wykonana przez zak∏ad produkcyjny, Ubezpieczajàcego
lub przez osob´ trzecià, podj´ta w celu podwy˝szenia
osiàgów, podniesienia w∏aÊciwoÊci jezdnych lub
osiàgni´cia sportowego, lub efektownego wyglàdu (np.
zmiany w urzàdzeniach zap∏onowych, w urzàdzeniach
przygotowujàcych mieszank´, w mechanizmie silnika,
w uk∏adzie wydechowym, zmiany w podwoziu (np.
wzmocnienie resorów i amortyzatorów, poszerzenie
rozstawu kó∏, dodatkowe stabilizatory), efekt
lakierowania (poza pow∏okà lakierowà typu metalik),
poszerzenie b∏otnika, spojlery, szerokie opony i tarcze
kó∏,

4) Grupa 4 - dodatkowo zainstalowane wyposa˝enie, takie
jak: wyposa˝enie w pojazdach przeznaczonych
do prowadzenia sprzeda˝y, w pojazdach
przeznaczonych do u˝ytku przez osoby
niepe∏nosprawne/do transportu osób
niepe∏nosprawnych, w karetkach pogotowia oraz inne
zainstalowane wyposa˝enie s∏u˝àce do prowadzenia
dzia∏alnoÊci zarobkowej (np. taksometr),

5) Grupa 5 - inne, takie jak: aluminiowe tarcze kó∏
(zamontowane po zakupie pojazdu), baga˝nik
zewn´trzny, hak holowniczy.

2. WartoÊç przyj´tego do ubezpieczenia wyposa˝enia
dodatkowego nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 20% sumy
ubezpieczenia pojazdu oraz nie mo˝e przekraczaç 
kwoty 20 000 z∏.

3. Przyj´cie do ubezpieczenia wyposa˝enia dodatkowego
nast´puje na podstawie faktury lub umowy jego zakupu.

4. Ubezpieczeniem nie mogà zostaç obj´te przedmioty
znajdujàce si´ w pojeêdzie, które nie stanowià wyposa˝enia
podstawowego ani dodatkowego.

5. Przyj´te do ubezpieczenia wyposa˝enie dodatkowe musi
zostaç wyszczególnione na wniosko-polisie.
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IV. Zakres ubezpieczenia

§ 6
1. Ochronà ubezpieczeniowà w zakresie AC obj´te sà szkody

polegajàce na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie
ubezpieczonego pojazdu, bàdê jego wyposa˝enia
przyj´tego do ubezpieczenia wskutek:
1) zderzenia z innym pojazdem,
2) nag∏ego dzia∏ania si∏y mechanicznej w chwili zderzenia

z osobami, zwierz´tami lub przedmiotami znajdujàcymi
si´ poza pojazdem,

3) uszkodzenia przez osoby trzecie (równie˝ podczas
nieudanej próby kradzie˝y),

4) po˝aru, 
5) wybuchu (równie˝ fali uderzeniowej),
6) nag∏ego dzia∏ania czynnika termicznego lub

chemicznego pochodzàcego z zewnàtrz pojazdu,
7) si∏ przyrody dzia∏ajàcych nagle (np.: powódê, lawina,

osuni´cie i zapadanie si´ ziemi, grad, uderzenie
pioruna),

8) zalania lub zatopienia,
9) uszkodzenia pojazdu bàdê jego wyposa˝enia podczas

akcji ratowania ˝ycia lub zdrowia ludzkiego,
10) kradzie˝y, pod warunkiem uwzgl´dnienia w wyliczeniu

sk∏adki rozszerzenia zakresu ochrony Ubezpieczeniowej
o ryzyko kradzie˝y i po spe∏nieniu wymagaƒ
okreÊlonych w § 7.

2. Generali nie obejmuje ochronà ubezpieczeniowà ryzyka
polegajàcego na kradzie˝y motocykli.

§ 7
1. Warunkiem obj´cia ochronà ubezpieczeniowà ryzyka

kradzie˝y pojazdu, jego cz´Êci lub wyposa˝enia jest
przedsi´wzi´cie przez Ubezpieczonego w∏aÊciwych
Êrodków w celu zabezpieczenia kluczy, kart kodowych,
pilotów, sterowników i dokumentów pojazdu oraz
zabezpieczenie pojazdu i wyposa˝enia wed∏ug
nast´pujàcych zasad:
1) w odniesieniu do samochodów osobowych o wartoÊci

rynkowej brutto do 50 000 z∏ (w∏àcznie) oraz
ci´˝arowych, ciàgników siod∏owych i balastowych,
autobusów: zainstalowanie jednego sprawnego
zabezpieczenia przeciwkradzie˝owego, które uzyska∏o
atest: auto - alarm, elektroniczna blokada uruchomienia
silnika (w tym immobiliser), inne urzàdzenia
elektroniczne (w tym zamontowane przez producenta
pojazdu) lub mechaniczna blokada skrzyni biegów,

2) w odniesieniu do samochodów osobowych o wartoÊci
rynkowej brutto powy˝ej 50 000 z∏ do 150 000 z∏
(w∏àcznie): zainstalowanie dwóch ró˝nych, niezale˝nie
od siebie dzia∏ajàcych sprawnych zabezpieczeƒ 
przeciwkradzie˝owych spe∏niajàcych wymagania
opisane w pkt. 1),

3) w odniesieniu do samochodów osobowych o wartoÊci
rynkowej brutto powy˝ej 150 000 z∏: zainstalowanie
dwóch zabezpieczeƒ przeciwkradzie˝owych opisanych
w pkt. 2) w tym systemu zdalnego alarmowania
i lokalizacji pojazdów - monitorowania ruchu pojazdów
np. systemy GPS (wymóg ten nie dotyczy pojazdów
innych ni˝ osobowe),

4) w odniesieniu do ciàgników i przyczep rolniczych,
przyczep i naczep Generali nie wymaga zainstalowania
zabezpieczeƒ przeciwkradzie˝owych.

2. Generali mo˝e uzale˝niç udzielenie ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka kradzie˝y
od zainstalowania dodatkowych zabezpieczeƒ 
przeciwkradzie˝owych lub przed∏o˝enia dokumentu
stwierdzajàcego wykonanie monta˝u zabezpieczenia 
przeciwkradzie˝owego zgodnie z zaleceniami producenta

i/lub potwierdzajàcego sprawnoÊç dzia∏ania danego
zabezpieczenia.

3. Warunkiem odpowiedzialnoÊci w zakresie ryzyka kradzie˝y
jest dope∏nienie przez Ubezpieczonego (lub osob´
upowa˝nionà do u˝ytkowania pojazdu) w momencie
opuszczania pojazdu - obowiàzku zabezpieczenia pojazdu
przed kradzie˝à w sposób przewidziany w jego konstrukcji,
w∏àczenia urzàdzeƒ zabezpieczajàcych przed kradzie˝à
i nale˝ytego zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów
pojazdu i wszystkich posiadanych przez w∏aÊciciela/
wspó∏w∏aÊciciela/u˝ytkownika pojazdu kompletów kluczy,
kart kodowych, pilotów.

§ 8
1. Do Umowy wprowadza si´ udzia∏ w∏asny w wysokoÊci:

1) 10% - w pierwszej szkodzie w okresie ubezpieczenia,
2) 20% - w drugiej szkodzie w okresie ubezpieczenia,
3) 30% - w trzeciej i kolejnych szkodach w okresie

ubezpieczenia.
2. Na wniosek Ubezpieczajàcego z∏o˝ony w chwili zawierania

Umowy udzia∏ w∏asny, o którym mowa w ust. 1, po op∏acie
dodatkowej sk∏adki mo˝e zostaç zniesiony.

3. Na wniosek Ubezpieczajàcego - w odniesieniu
do pojazdów, których okres eksploatacji nie przekracza
10 lat, po op∏aceniu dodatkowej sk∏adki, naliczanie
amortyzacji cz´Êci w szkodach cz´Êciowych rozliczanych 
na podstawie faktur, wed∏ug tabeli amortyzacyjnej
okreÊlonej w § 23 ust. 2 mo˝e zostaç zniesione.

4. OkreÊlenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej opisane
w ust. 1, 2 i 3 mo˝liwe jest wy∏àcznie w chwili zawierania
Umowy.

§ 9
1. Ochronà ubezpieczeniowà, z zastrze˝eniem zapisów ust. 2

obj´te sà szkody powsta∏e na terytorium Europy.
2. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te szkody polegajàce

na utracie pojazdu powsta∏e na terytorium: Bia∏orusi,
Mo∏dawii, Rosji, Ukrainy, bez wzgl´du na zakres
ubezpieczenia zawartej Umowy.

§ 10
1. Z zastrze˝eniem § 14 ust. 6. Ubezpieczajàcy mo˝e dokonaç

zmiany w zakresie przedmiotu ubezpieczenia w przypadku:
1) rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej

o ubezpieczenie zamontowanego w pojeêdzie
wyposa˝enia dodatkowego,

2) podwy˝szenia sumy ubezpieczenia
pojazdu/wyposa˝enia dodatkowego w zwiàzku
ze zwi´kszeniem ich wartoÊci w okresie trwania Umowy,

3) doubezpieczenia,
4) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzie˝y

pod warunkiem, ˝e od poczàtku okresu ubezpieczenia
nie min´∏o wi´cej ni˝ 6 m-cy.

2. Doubezpieczenie nast´puje po op∏acie dodatkowej sk∏adki.
3. Sk∏adka za doubezpieczenie naliczana jest za okres od dnia

nast´pnego po dniu dokonania doubezpieczenia do koƒca
obowiàzywania Umowy (za ka˝dy dzieƒ ochrony
ubezpieczeniowej) z uwzgl´dnieniem zmiany wartoÊci
rynkowej pojazdu.

4. Podstaw´ naliczenia sk∏adki stanowi taryfa sk∏adek
obowiàzujàca w dniu zawierania Umowy.

5. Sk∏adka za doubezpieczenie p∏atna jest jednorazowo
(niezale˝nie od przyj´tej we wniosko-polisie formy p∏atnoÊci
sk∏adki).

6. W przypadku doubezpieczenia odpowiedzialnoÊç Generali
(w ramach dodatkowego ryzyka lub podwy˝szonej sumy
ubezpieczenia) rozpoczyna si´ od dnia nast´pnego po dniu
op∏acenia dodatkowej sk∏adki. 
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V. Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci

§ 11
1. Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj´te szkody:

1) powsta∏e wskutek:
a) u˝ycia pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem

podanym w Umowie,
b) niew∏aÊciwego za∏adowania/wy∏adowania i/lub

niew∏aÊciwego przewo˝enia ∏adunku lub baga˝u,
2) powsta∏e podczas kierowania pojazdem przez

w∏aÊciciela lub upowa˝nionego kierowc´ po u˝yciu
alkoholu, w stanie nietrzeêwoÊci, pod wp∏ywem
narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych, bez
wa˝nych wymaganych uprawnieƒ (tj. prawa jazdy,
Êwiadectwa kwalifikacji, badaƒ lekarskich) albo
wówczas, gdy kierujàcy pojazdem zbieg∏ z miejsca
zdarzenia (w przypadku wypadku drogowego/kolizji
drogowej),

3) powsta∏e przy u˝yciu pojazdu w celu dokonania czynu
zabronionego,

4) powsta∏e w 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 (potwierdzonego
odpowiednim wpisem do dowodu rejestracyjnego
lub potwierdzonego zaÊwiadczeniem wydanym
przez Stacj´ Kontroli Pojazdów) - nie dotyczy szkód
polegajàcych na kradzie˝y pojazdu,

c) nielegalnie wprowadzonych na terytorium Polski,
5) spowodowane w trakcie zamieszek, rozruchów,

wewn´trznych niepokojów lub wydarzeƒ wojennych
o charakterze lokalnym lub mi´dzynarodowym,

6) spowodowane podczas czynnego udzia∏u pojazdów
w blokadach dróg, akcjach protestacyjnych itp., 

7) powsta∏e wskutek u˝ycia pojazdu w zwiàzku
z obowiàzkowymi Êwiadczeniami na rzecz wojska lub
policji,

8) spowodowane dzia∏aniem energii jàdrowej,
9) spowodowane umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego

niedbalstwa przez Ubezpieczonego (z zastrze˝eniem
wzgl´dów s∏usznoÊci w przypadku ra˝àcego
niedbalstwa) oraz spowodowane umyÊlnie przez osob´,
z którà Ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym,

10) eksploatacyjne oraz polegajàce na uszkodzeniu silnika
wskutek zassania wody,

11) zwiàzane z wadami produkcyjnymi i konstrukcyjnymi
pojazdu,

12) powsta∏e w trakcie, bàdê wskutek napraw lub
konserwacji pojazdu,

13) powsta∏e przed zawarciem Umowy,
14) w pojeêdzie stanowiàcym w∏asnoÊç osoby innej ni˝

wymieniona w Umowie jako Ubezpieczony (z wyjàtkiem
sytuacji, w których pojazd zosta∏ kupiony w kredycie
i Ubezpieczonym jest osoba, która dokona∏a tego
zakupu tj. kredytobiorca lub, gdy Ubezpieczonym jest
u˝ytkownik korzystajàcy z pojazdu oddanego
w leasing),

15) polegajàce wy∏àcznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu
ogumienia z wy∏àczeniem dewastacji,

16) powsta∏e w zwiàzku z utratà, uszkodzeniem,
zniszczeniem lub zagubieniem kluczy, kart kodowych,
pilotów lub dokumentów pojazdu,

17) powsta∏e w pojeêdzie oddanym do sprzeda˝y
komisowej,

18) powsta∏e w innych okolicznoÊciach ni˝ podano
w zg∏oszeniu szkody,

19) których ∏àczna wartoÊç nie przekracza 1% sumy
ubezpieczenia pojazdu/wyposa˝enia dodatkowego,
nie mniej jednak ni˝ kwota 400 z∏.

2. Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody, je˝eli
Ubezpieczajàcy przy zawieraniu Umowy poda∏ informacje,
o które by∏ pytany, niezgodne z prawdà i mia∏y one wp∏yw
na zwi´kszenie si´ prawdopodobieƒstwa wystàpienia
szkody lub na jej rozmiar.

3. W przypadku utraty pojazdu w wyniku kradzie˝y Generali
jest zwolnione od obowiàzku wyp∏aty odszkodowania, jeÊli
ubezpieczony pojazd nie by∏ zabezpieczony przed
kradzie˝à w sposób przewidziany w konstrukcji pojazdu
i/lub wyposa˝ony w wymagane zabezpieczenia wymienione
w OWU i na wniosko-polisie.

4. Generali nie odpowiada za szkody kradzie˝owe powsta∏e
w wyniku przyw∏aszczenia okreÊlonego w art. 284 KK oraz
w przypadku, gdy sprawca wszed∏ w posiadanie
klucza/pilota/kart kodowych s∏u˝àcego/ych do otwarcia lub
uruchomienia pojazdu za wiedzà lub wskutek ra˝àcego
niedbalstwa Ubezpieczonego lub osoby przez niego
upowa˝nionej do u˝ytkowania tego pojazdu.

5. Generali nie odpowiada za szkody polegajàce na utracie
pojazdu, je˝eli Ubezpieczajàcy nie przedstawi wszystkich
dokumentów zakupu pojazdu, które zosta∏y wymienione
na wniosko-polise w trakcie zawierania Umowy oraz
wszystkich kluczy/kart kodowych/pilotów 
w liczbie oznaczonej na wniosko-polisie. 

6. Generali nie odpowiada za szkody polegajace na utracie
pojazdu, je˝eli w trakcie trwania Umowy Ubezpieczajacy
utraci∏ klucz/klucze/karty kodowe/piloty/sterowniki s∏u˝àce
do otwarcia lub uruchomienia pojazdu i nie poinformowa∏
o tym fakcie Generali oraz nie dokona∏ wymiany zamków
i/lub nie naprawi∏ bàdê ponownie nie zainstalowa∏
zabezpieczeƒ przeciwkradzie˝owych. 

7. OdpowiedzialnoÊcià Generali nie sà obj´te koszty:
1) u˝ycia pojazdu zast´pczego lub innego Êrodka

przewozowego,
2) wymiany zamków drzwi, w∏àcznika zap∏onu lub

urzàdzeƒ zabezpieczajàcych przed kradzie˝à -
w przypadku utraty kluczy/kart kodowych/pilotów,

3) noclegów kierowcy i pasa˝erów ubezpieczonego
pojazdu,

4) prze∏adunku towarów przewo˝onych ubezpieczonym
pojazdem, 

5) zwiàzane z dostarczeniem materia∏ów i cz´Êci
do naprawy pojazdu,

6) prowizorycznej naprawy pojazdu z zastrze˝eniem § 30,
7) ekspresowej naprawy pojazdu.

§ 12
1. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej ochronà nie sà obj´te

szkody powsta∏e w pojazdach:
1) u˝ywanych jako rekwizyty,
2) u˝ywanych do nauki jazdy,
3) u˝ywanych jako taksówki (TAXI),
4) u˝ywanych do przewozu przesy∏ek kurierskich

i ekspresowych,
5) u˝ywanych w jazdach próbnych,
6) wynajmowanych za op∏atà (równie˝ wypo˝yczanych

przez wypo˝yczalnie pojazdów),
7) u˝ywanych w wyÊcigach samochodowych i konkursach

(równie˝ w czasie treningów do nich),
8) u˝ywanych do transportu towarów niebezpiecznych,
9) w trakcie jazd testowych.

2. Pojazdy o których mowa w ust. 1 mogà zostaç obj´te
ochronà ubezpieczeniowà po op∏acie dodatkowej sk∏adki
i po wczeÊniejszym uzyskaniu zgody Departamentu
Ubezpieczeƒ Komunikacyjnych Centrali Generali.
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VI. Zasady ustalania wartoÊci pojazdu

§ 13
1. WartoÊç pojazdu ustalana jest na podstawie notowaƒ

rynkowych pojazdu danej marki i typu, z uwzgl´dnieniem
jego cech indywidualnych i historii u˝ytkowania.

2. Notowania stanowiàce podstaw´ do ustalania wartoÊci
pojazdu zawarte sà odpowiednio w aktualnych na dzieƒ
zawarcia Umowy (zmiany sumy ubezpieczenia) lub
zaistnienia szkody katalogach lub programach Info-Ekspert
lub Eurotax.

3. Do wyposa˝enia podstawowego zalicza si´:
1) instalacj´ gazowà,
2) zabezpieczenia przeciwkradzie˝owe,
3) klimatyzacj´.

4. Wyposa˝enie wymienione w ust. 3 podwy˝sza wartoÊç
pojazdu.

5. Maksymalna ró˝nica pomi´dzy przyj´tà sumà
ubezpieczenia pojazdu a notowaniami zawartymi
w katalogach lub programach Info-Ekspert lub Eurotax,
nie mo˝e przekraczaç 10%.

6. W przypadku pojazdów fabrycznie nowych, zakupionych
u autoryzowanych dealerów w Polsce wartoÊç pojazdu
stanowi kwota okreÊlona w fakturze sprzeda˝y tego
pojazdu. WartoÊç ta nie ulega zmianie dla celów danej
Umowy w okresie 6 miesi´cy od daty wystawienia faktury.

VII. Zasady zawierania Umowy

§ 14
1. Umowa zawierana jest na wniosek Ubezpieczajàcego

po przeprowadzeniu przez Generali oceny ryzyka.
2. Przyj´cie pojazdu do ubezpieczenia (doubezpieczenie)

nast´puje po:
1) uzyskaniu informacji od Ubezpieczajàcego

o dokumentach w∏asnoÊci/pochodzenia pojazdu,
2) przeprowadzeniu ogl´dzin pojazdu w celu sprawdzenia

cech identyfikacyjnych pojazdu, jego stanu,
wyposa˝enia dodatkowego oraz zainstalowanych
zabezpieczeƒ przeciwkradzie˝owych,

3) sporzàdzeniu dokumentacji fotograficznej
ubezpieczanego pojazdu.

3. Generali mo˝e odstàpiç od wymogu przedstawienia
pojazdu do ogl´dzin w przypadku bezszkodowej
kontynuacji ubezpieczenia w Generali, lub je˝eli pojazd
zosta∏ kupiony jako fabrycznie nowy i nieuszkodzony
w autoryzowanej sieci sprzeda˝y danej marki, pod
warunkiem, ˝e Umowa zawierana jest przed odbiorem
pojazdu z salonu sprzeda˝y.

4. Zawierajàc Umow´ Ubezpieczajàcy obowiàzany jest podaç
nast´pujàce dane:
1) imi´ i nazwisko (nazw´) oraz adres Ubezpieczajàcego

(PESEL/REGON),
2) imi´ i nazwisko (nazw´) oraz adres Ubezpieczonego

(PESEL/REGON),
3) okres ubezpieczenia,
4) sum´ ubezpieczenia,
5) mark´, typ, model pojazdu,
6) numer VIN,
7) informacje o dokumentach zakupu pojazdu,
8) informacje o przeznaczeniu pojazdu,
9) informacje o wyposa˝eniu pojazdu,
10) informacje o zabezpieczeniach przeciwkradzie˝owych,
11) informacje o liczbie kluczy/kart kodowych do pojazdu

oraz sterowników urzàdzeƒ przeciwkradzie˝owych,
12) informacj´ o przebiegu pojazdu.

5. W trakcie trwania Umowy Ubezpieczajàcy obowiàzany jest
informowaç Generali o zmianach ryzyka, w zakresie, o które
by∏ pytany, jakie nastàpi∏y od momentu zawarcia Umowy

(m.in. zmiana adresu zameldowania, zmiana wyposa˝enia
pojazdu, dopisanie do dowodu rejestracyjnego
wspó∏w∏aÊciciela/ wspó∏ma∏˝onka, uzyskanie uprawnieƒ do
prowadzenia pojazdu przez
wspó∏w∏aÊciciela/wspó∏ma∏˝onka widniejàcego w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu, utrata kluczy do pojazdu, kart
kodowych, pilotów, szkodzie w pojeêdzie).

6. W razie ujawnienia okolicznoÊci, która pociàga za sobà
istotnà zmian´ prawdopodobieƒstwa wypadku, ka˝da ze
stron mo˝e ˝àdaç odpowiedniej zmiany wysokoÊci sk∏adki,
poczynajàc od chwili, w której zasz∏a ta okolicznoÊç, nie
wczeÊniej jednak ni˝ od poczàtku bie˝àcego okresu
ubezpieczenia. W razie zg∏oszenia takiego ˝àdania druga
strona mo˝e w terminie 14 dni wypowiedzieç Umow´ ze
skutkiem natychmiastowym.

7. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest podaç zgodnie z prawdà
do wiadomoÊci Generali informacje, o które zosta∏ zapytany
w formie pisemnej przed zawarciem Umowy.

VIII. Okres ubezpieczenia

§ 15
1. Umow´ zawiera si´ na okres 12 miesi´cy, z zastrze˝eniem

ust. 2.
2. Umowy krótkoterminowe mogà byç zawierane wy∏àcznie

po wczeÊniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Departamentu
Ubezpieczeƒ Komunikacyjnych Centrali Generali (wy∏àcznie
z jednorazowà formà p∏atnoÊci sk∏adki).

3. Umow´ uwa˝a si´ za zawartà od chwili przekazania
Ubezpieczajàcemu wniosko-polisy, chyba ˝e strony umówi∏y
si´ inaczej.

4. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ od dnia
wskazanego we wniosko-polisie, nie wczeÊniej jednak ni˝
od dnia op∏aty sk∏adki lub jej raty w wysokoÊci okreÊlonej
we wniosko-polisie, chyba ˝e strony umówi∏y si´ inaczej.

IX. Sk∏adka ubezpieczeniowa

§ 16
1. Sk∏adka ustalana jest na podstawie taryfy obowiàzujàcej

w dniu zawierania Umowy.
2. Sk∏adka ustalana jest w oparciu o nast´pujàce czynniki: 

1) wiek Ubezpieczonego
(w∏aÊciciela/wspó∏w∏aÊciciela/u˝ytkownika -
kredytobiorcy lub korzystajàcego z pojazdu oddanego 
w leasing),

2) podmiotowoÊç prawna Ubezpieczonego (osoba
fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadajàca osobowoÊci prawnej),

3) zakres ochrony,
4) strefa regionalna,
5) suma ubezpieczenia (wartoÊç pojazdu),
6) marka pojazdu,
7) rodzaj i przeznaczenie pojazdu (budowa nadwozia),
8) dotychczasowy przebieg ubezpieczenia AC (szkodowy

lub bezszkodowy),
9) wiek pojazdu,
10) sposób u˝ytkowania pojazdu,
11) sposób p∏atnoÊci sk∏adki,
12) inne czynniki zale˝ne od oceny ryzyka

ubezpieczeniowego.
3. Sk∏adka ustalana jest za okres ubezpieczenia i p∏atna jest

z góry.
4. W przypadku umów zawartych na okres roczny istnieje

mo˝liwoÊç op∏aty sk∏adki w dwóch lub czterech równych ratach.
5. Terminy p∏atnoÊci sk∏adki lub jej rat okreÊla si´ we wniosko-

polisie.
6. Termin op∏aty rat sk∏adki ustala si´ w systemie pó∏rocznym

lub kwartalnym.
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7. Je˝eli Generali ponosi odpowiedzialnoÊç jeszcze przed
zap∏aceniem sk∏adki lub jej pierwszej raty, a sk∏adka lub jej
pierwsza rata nie zosta∏a zap∏acona w terminie, Generali
mo˝e wypowiedzieç Umow´ ze skutkiem natychmiastowym
i ˝àdaç zap∏aty sk∏adki za okres, przez który Generali
ponosi∏o odpowiedzialnoÊç. W braku wypowiedzenia
Umowy rozwiàzuje si´ ona z koƒcem okresu, za który
przypada∏a nie zap∏acona sk∏adka.

8. Nieop∏acenie sk∏adki lub jej pierwszej raty, w przypadku gdy
Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci przed terminem jej
op∏acenia mo˝e powodowaç wypowiedzenie Umowy 
z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

9. Termin op∏aty sk∏adki przelewem mo˝e byç ustalony
najpóêniej na 14 dzieƒ od daty podpisania Umowy.

10. 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.

11. W przypadku nieop∏acenia kolejnej raty sk∏adki (drugiej lub
nast´pnej) w terminie okreÊlonym w Umowie Generali po
up∏ywie terminu jej p∏atnoÊci mo˝e wezwaç
Ubezpieczajàcego do zap∏aty raty sk∏adki. W przypadku
braku p∏atnoÊci raty sk∏adki w terminie 7 dni od dnia
otrzymania przez Ubezpieczajàcego wezwania do zap∏aty
raty sk∏adki Umowa ulega rozwiàzaniu w terminie w nim
okreÊlonym.

12. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej wraz z wyp∏atà
odszkodowania suma ubezpieczenia (pojazdu/wyposa˝enia
dodatkowego) przyj´ta do ubezpieczenia zostaje
zmniejszona o kwot´ wyp∏aconego odszkodowania.

13. Po dokonaniu naprawy Ubezpieczajàcy mo˝e
doubezpieczyç pojazd/wyposa˝enie dodatkowe
do aktualnej wartoÊci pojazdu/wyposa˝enia dodatkowego. 

14. Podstaw´ naliczenia sk∏adki za doubezpieczenie
pojazdu/wyposa˝enia dodatkowego po wyp∏acie
odszkodowania stanowi ró˝nica pomi´dzy aktualnà
wartoÊcià pojazdu/wyposa˝enia dodatkowego w stanie
nieuszkodzonym, a sumà ubezpieczenia pomniejszonà
o wyp∏acone odszkodowanie.

§ 17
1. Przy kalkulacji sk∏adki (w tym równie˝ dla kredytobiorcy lub

u˝ytkownika korzystajàcego z pojazdu oddanego w leasing)
uwzgl´dnia si´ zni˝k´ lub zwy˝k´ sk∏adki z tytu∏u przebiegu
ubezpieczenia w poprzednich okresach.

2. Zni˝ka/zwy˝ka sk∏adki, o której mowa w ust. 1 uwzgl´dniana
jest na podstawie:
1) zaÊwiadczenia wystawionego przez poprzedniego

Ubezpieczyciela/poprzednich Ubezpieczycieli,
2) oÊwiadczenia i polisy za poprzedni okres ubezpieczenia

(wy∏àcznie w odniesieniu do zni˝ek) z zastrze˝eniem 
ust. 3.

3. Uwzgl´dnienie zni˝ek sk∏adki na podstawie dokumentów
wymienionych w ust. 2 pkt. 2), nast´puje pod warunkiem
bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia w poprzednim
okresie oraz pod warunkiem posiadania na ostatniej polisie
i/lub wniosku informacji o wysokoÊci zni˝ki w ubezpieczeniu
AC lub informacji o latach bezszkodowego okresu
ubezpieczenia w zakresie AC.

4. ZaÊwiadczenie dostarczone do Generali przez
Ubezpieczonego w dniu zawierania Umowy musi ∏àcznie
spe∏niaç wszystkie wymienione poni˝ej warunki:
1) zawieraç informacj´ o liczbie i datach zg∏oszenia

dotychczasowych szkód,
2) zawieraç informacj´ o wysokoÊci zni˝ki lub liczbie

lat/okresów ubezpieczenia, w czasie których nie zosta∏a
zg∏oszona szkoda z tytu∏u ubezpieczenia AC,

3) zostaç wystawione nie wczeÊniej ni˝ na 30 dni przed
datà zawierania aktualnej umowy ubezpieczenia AC 

w Generali; zaÊwiadczenia wystawione wczeÊniej przez
innych Ubezpieczycieli sà honorowane, o ile spe∏nione
sà warunki zawarte w ust. 17.

5. Je˝eli zni˝ki ustalane sà na podstawie oÊwiadczenia i polisy
za poprzedni okres ubezpieczenia wówczas:
1) polisa ta winna zawieraç informacj´ o udzielonej zni˝ce

za przebieg ubezpieczenia,
2) oÊwiadczenie winno zawieraç informacj´ o braku szkód

w poprzednim okresie ubezpieczenia.
6. Generali okreÊla poziom zni˝ki/zwy˝ki za dotychczasowy

przebieg ubezpieczenia bioràc pod uwag´ wszystkie
pojazdy ubezpieczane przez Ubezpieczonego w zakresie
AC (na przebieg ubezpieczenia nie majà wp∏ywu szkody
kradzie˝owe polegajàce na utracie pojazdu).

7. W przypadku posiadania przez Ubezpieczonego kilku
pojazdów ubezpieczonych w zakresie AC wystàpienie
szkody w jednym z nich powoduje zmian´ poziomu
zni˝ki/zwy˝ki sk∏adki w odniesieniu do wszystkich pojazdów
ubezpieczanych po dacie zg∏oszenia szkody.

8. Je˝eli na zaÊwiadczeniu poprzedni Ubezpieczyciel umieÊci∏
adnotacj´, ˝e uzyska∏ w ca∏oÊci regres od Ubezpieczyciela
sprawcy szkody, to szkoda zg∏oszona z umowy
ubezpieczenia AC nie ma wp∏ywu na dotychczasowy
przebieg ubezpieczenia.

9. W przypadku zarejestrowania pojazdu na kilku
wspó∏w∏aÊcicieli jeden z nich zobowiàzany jest
do przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2.

10. Sk∏adk´ wylicza si´ wed∏ug strefy regionalnej obowiàzujàcej
w miejscu rejestracji pojazdu z zastrze˝eniem, ˝e zasad´
najwy˝szego ryzyka stosuje si´ w odniesieniu do wieku
wspó∏w∏aÊciciela/li pojazdu. W przypadku pojazdów stale
u˝ytkowanych poza obszarem, na którym pojazd zosta∏
zarejestrowany, na wniosek Ubezpieczajàcego sk∏adk´
mo˝na wyliczyç wed∏ug strefy regionalnej obowiàzujàcej
w miejscu u˝ytkowania pojazdu lub miejscu zamieszkania
Ubezpieczajàcego (dotyczy pojazdów b´dàcych
przedmiotem leasingu, kredytu), z zachowaniem zasad
opisanych w ust. 11 i 16 dotyczàcych zni˝ki/zwy˝ki
za dotychczasowy przebieg umów ubezpieczeƒ AC.

11. Pojazdy b´dàce w∏asnoÊcià wi´cej ni˝ jednej osoby
i przyj´te po raz pierwszy do ubezpieczenia w Generali
kwalifikuje si´ do korzystniejszej z klas przys∏ugujàcych
wspó∏w∏aÊcicielom zgodnie z tabelà Bonus/Malus,
z wy∏àczeniem sytuacji, gdy którykolwiek ze wspó∏w∏aÊcicieli
powinien zostaç zakwalifikowany do klasy Malus (kalkulacja
sk∏adki uwzgl´dnia wówczas klas´ Malusowà).

12. Ubezpieczony nabywa prawo do pierwszej zni˝ki z tytu∏u
przebiegu ubezpieczenia po up∏ywie 12 miesi´cy
bezszkodowego okresu ubezpieczenia. 

13. System Bonus/Malus - po ka˝dym rocznym okresie
ubezpieczenia nast´puje zmiana klasy Bonus/Malus
w zale˝noÊci od przebiegu ubezpieczenia, z zastrze˝eniem,
˝e szkody kradzie˝owe polegajàce na utracie pojazdu nie
majà wp∏ywu na zmian´ klasy Bonus/Malus.

14. Dla Ubezpieczonych, którzy ju˝ posiadajà uprawnienia
do zni˝ki z tytu∏u przebiegu ubezpieczenia, dopuszcza si´
mo˝liwoÊç wczeÊniejszego zakwalifikowania do kolejnej
klasy Bonus, je˝eli od daty zawarcia ostatniej umowy min´∏o
przynajmniej 6 miesi´cy i 1 dzieƒ i okres ten mia∏ charakter
bezszkodowy (z wyjàtkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony
posiada w Generali Umow´ na inny pojazd).

15. Je˝eli pojazdy sà w∏asnoÊcià przedsi´biorców
z wy∏àczeniem osób fizycznych prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà, zakwalifikowanie do wy˝szej klasy Bonus za
bezszkodowy przebieg ubezpieczenia jest mo˝liwe,
gdy Ubezpieczony nab´dzie prawo do zni˝ki w Generali.
Wyjàtkiem od tej zasady jest przedstawienie zaÊwiadczenia
o przebiegu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4.
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16. Osoby b´dàce wspó∏w∏aÊcicielami jednego pojazdu
(równie˝ wspó∏ma∏˝onkowie) mogà po z∏o˝eniu pisemnego
oÊwiadczenia woli:
1) korzystaç ze wspólnej zni˝ki/zwy˝ki z tytu∏u przebiegu

ubezpieczenia AC,
2) wprowadziç indywidualny system rozliczania

zni˝ki/zwy˝ki z tytu∏u przebiegu ubezpieczenia AC.
17. Przerwy w okresie ochrony ubezpieczeniowej:

1) krótsze ni˝ 24 miesiàce nie majà wp∏ywu na zmian´
klasy Bonus/Malus,

2) d∏u˝sze ni˝ 24 miesiàce powodujà ca∏kowità utrat´
prawa do zni˝ek, tzn. Ubezpieczony zostaje ponownie
zakwalifikowany do klasy 01.

18. Ubezpieczajàcy ma obowiàzek dostarczenia zaÊwiadczenia
o dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia, o którym
mowa w ust. 4, wystawionego przez poprzedniego
Ubezpieczyciela/li na ka˝de wezwanie Generali, zaÊ
w przypadku wystàpienia szkody - najpóêniej w ciàgu 14 dni
od dnia zg∏oszenia szkody, je˝eli w momencie zawierania
Umowy nie udokumentowa∏ dotychczasowego przebiegu
ubezpieczenia.

19. Je˝eli Ubezpieczajàcy przy zawieraniu Umowy poda
niezgodne z prawdà informacje dotyczàce
dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia, to na
wezwanie Generali zobowiàzany jest dop∏aciç ewentualnà
ró˝nic´ sk∏adki w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania do zap∏aty.

X. Odstàpienie od Umowy

§ 18
Je˝eli Umowa jest zawarta na okres d∏u˝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
zap∏acenia sk∏adki za okres, w jakim Generali udzieli∏o 
ochrony ubezpieczeniowej.

XI. Rozwiàzanie lub wypowiedzenie Umowy

§ 19
1. Rozwiàzanie Umowy nast´puje:

1) z up∏ywem okresu, na jaki zosta∏a zawarta,
2) z chwilà wyp∏aty odszkodowania za szkod´ ca∏kowità

lub kradzie˝ pojazdu,
3) w razie nieop∏acenia raty sk∏adki w wysokoÊci zapisanej

we wniosko-polisie, z up∏ywem terminu p∏atnoÊci
okreÊlonego w Umowie, z zastrze˝eniem § 16 ust. 11,

4) z chwilà zbycia pojazdu,
5) z chwilà zmiany w∏aÊciciela pojazdu, 
6) z terminem odstàpienia od Umowy,
7) z terminem wypowiedzenia Umowy.

2. Generali mo˝e wypowiedzieç Umow´ z zachowaniem 
7 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadkach
okreÊlonych w Kodeksie Cywilnym lub z wa˝nych powodów,
tj:
1) naruszenia obowiàzku okreÊlonego w § 14 ust. 5,
2) naruszenia obowiàzku okreÊlonego w § 14 ust. 7.

XII. Zwrot sk∏adki

§ 20
W przypadku wygaÊni´cia stosunku ubezpieczenia przed
up∏ywem okresu na jaki zosta∏a zawarta Umowa
Ubezpieczajàcemu przys∏uguje zwrot sk∏adki za okres 
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

XIII. Cesja praw z Umowy

§ 21
1. WierzytelnoÊç Ubezpieczonego w stosunku do Generali,

której treÊcià jest prawo do odszkodowania mo˝e byç
przedmiotem zastawu lub cesji dopiero od momentu ich
wymagalnoÊci i pod warunkiem uprzedniego potwierdzenia
tego faktu przez Generali na wniosko-polisie.

2. W przypadku okreÊlonym w ust. 1 uprawnionym
do odszkodowania jest nabywca wierzytelnoÊci
ubezpieczeniowej (cesjonariusz), do którego stosuje si´
w tym zakresie odpowiednie zasady dotyczàce praw
Ubezpieczonego z tytu∏u Umowy zawartej na jego rzecz.

3. Rozporzàdzanie wierzytelnoÊcià ubezpieczeniowà
(dokonanie cesji praw z Umowy) przez Ubezpieczonego nie
zwalnia go z obowiàzków zwiàzanych z wykonywaniem
Umowy.

XIV. Post´powanie w przypadku
powstania szkody

§ 22
1. W przypadku powstania szkody Ubezpieczajàcy/

Ubezpieczony zobowiàzany jest:
1) zapewniç bezpieczeƒstwo w miejscu wypadku

i zapobiec zwi´kszeniu si´ szkody, 
2) nie dokonywaç w uszkodzonym pojeêdzie ˝adnych

zmian oraz nie rozpoczynaç naprawy bez ogl´dzin
pojazdu przez uprawnionego przedstawiciela Generali,
chyba, ˝e Generali nie zaj´∏o stanowiska w ciàgu 7 dni
roboczych od otrzymania zawiadomienia o szkodzie,

3) do zg∏oszenia szkody bezpoÊrednio w Generali lub
u uprawnionego przedstawiciela, lub telefonicznie pod
numer telefonu 0 801 343 343 lub (022) 543 0 543
w godzinach od 8.00 do 18.00 od poniedzia∏ku
do piàtku w nast´pujàcych terminach: 
a) w przypadku powstania szkody na terytorium

Polski, polegajàcej na uszkodzeniu pojazdu - nie
póêniej ni˝ w ciàgu 3 dni roboczych od daty
wystàpienia szkody (lub daty uzyskania informacji
o wystàpieniu szkody),

b) w przypadku powstania szkody poza granicami
Polski, polegajàcej na uszkodzeniu pojazdu - nie
póêniej ni˝ w ciàgu 3 dni od daty przekroczenia
granicy w drodze powrotnej do Polski, lecz nie
póêniej ni˝ w ciàgu 7 dni roboczych od daty
wystàpienia szkody (lub uzyskania informacji
o wystàpieniu szkody), 

c) w przypadku szkody polegajàcej na utracie pojazdu
i/lub jego cz´Êci lub wyposa˝enia na terenie Polski -
nie póêniej ni˝ w ciàgu 1 dnia roboczego od daty
powzi´cia informacji o utracie pojazdu,
a w przypadku zdarzeƒ powsta∏ych poza granicami
Polski w ciàgu 1 dnia roboczego po przekroczeniu
granicy, lecz nie póêniej ni˝ w ciàgu 7 dni od daty
powzi´cia informacji o utracie pojazdu, 

4) w przypadku kolizji z innym pojazdem zanotowaç dane:
kierowcy, cechy identyfikacyjne pojazdu (numer
rejestracyjny i paƒstwo rejestracji pojazdu), numer polisy
(ewentualnie innego dokumentu ubezpieczenia) oraz
nazw´ zak∏adu ubezpieczeƒ, w którym drugi uczestnik
kolizji posiada ubezpieczenie odpowiedzialnoÊci
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
a w przypadku pojazdów posiadajàcych zagraniczne
tablice rejestracyjne - certyfikat Zielonej Karty,

5) w przypadku szkody spowodowanej przez pieszego
zanotowaç jego dane,
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6) w przypadku szkody spowodowanej przez zwierz´ta
zanotowaç dane ich w∏aÊciciela/hodowcy, numer polisy
oraz nazw´ Zak∏adu Ubezpieczeƒ, w którym
w∏aÊciciel/hodowca posiada ubezpieczenie
odpowiedzialnoÊci cywilnej, 

7) Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany niezw∏ocznie
powiadomiç policj´ o:
a) utracie ubezpieczonego pojazdu lub jego cz´Êci,

bàdê wyposa˝enia dodatkowego,
b) utracie lub uszkodzeniu pojazdu, jego cz´Êci, bàdê

ubezpieczonego wyposa˝enia dodatkowego
w wyniku rozboju,

c) ka˝dej szkodzie nasuwajàcej przypuszczenie, 
˝e powsta∏a w wyniku, bàdê w zwiàzku
z pope∏nieniem przest´pstwa,

d) wypadku z ofiarami w ludziach.
2. W przypadku wystàpienia szkody Ubezpieczajàcy ma

obowiàzek przedstawiç dowody dotyczàce zaistnienia
zdarzenia i u∏atwiç Generali ustalenie okolicznoÊci 
i rozmiaru szkody, a tak˝e udzieliç wszelkiej pomocy
w przeprowadzeniu post´powania regresowego przeciwko
sprawcy szkody.

3. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest udost´pniç Generali
wszystkie wymagane w trakcie likwidacji szkody dokumenty
dotyczàce pojazdu, a w szczególnoÊci dokumenty zakupu
pojazdu, których posiadanie zosta∏o zaznaczone we
wniosko-polisie przy zawieraniu Umowy.

4. Ubezpieczajàcy/Ubezpieczony winni nadzorowaç
wykonanie obowiàzków okreÊlonych powy˝ej w stosunku
do osób kierujàcych pojazdem.

XV. Zasady ustalania wysokoÊci i wyp∏aty 
odszkodowaƒ

Zasady ogólne

§ 23
1. Rozliczenie szkody mo˝e nastàpiç w oparciu o:

1) faktury za cz´Êci i napraw´ pojazdu przedstawione
przez Ubezpieczajàcego,

2) kosztorysowà wycen´ w Systemie Audatex wed∏ug
Êrednich stawek za roboczogodzin´ obowiàzujàcych na
terenie odpowiadajàcym adresowi zameldowania lub
siedziby przedsi´biorcy, bez uwzgl´dnienia podatku
VAT, op∏at celnych i innych kosztów; w przypadku
kosztorysowej wyceny przyjmuje si´ ceny cz´Êci
zamiennych w wysokoÊci okreÊlonej w systemie
Audatex pomniejszone o:

2. Je˝eli przy zawieraniu Umowy nie umówiono si´ inaczej,
przy ustalaniu odszkodowania do wyp∏aty uwzgl´dnia si´
amortyzacj´ w wysokoÊci: 

3. Odszkodowanie za szkod´ nie mo˝e byç wy˝sze:
1) w odniesieniu do pojazdu - ni˝ wartoÊç rynkowa pojazdu

w dniu ustalenia odszkodowania, nie wi´cej jednak ni˝
suma ubezpieczenia pojazdu, z zastrze˝eniem § 13
ust. 6.

2) w odniesieniu do wyposa˝enia dodatkowego - ni˝
wartoÊç wyposa˝enia dodatkowego (obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà) w dniu ustalenia odszkodowania, nie
wi´cej jednak ni˝ suma ubezpieczenia wyposa˝enia
dodatkowego,

3) w odniesieniu do pozosta∏ych udokumentowanych,
uzasadnionych okolicznoÊciami danego zdarzenia
kosztów - ni˝ 10% sumy ubezpieczenia pojazdu
okreÊlonej we wniosko-polisie, lecz nie wi´cej ni˝
równowartoÊç w z∏otych polskich kwoty 900 EUR wg
Êredniego kursu NBP z dnia ustalenia odszkodowania,

4) koszty, o których mowa w ust. 3 pkt. 3) mogà dotyczyç
wy∏àcznie:
a) holowania uszkodzonego pojazdu do najbli˝szego

dla danej marki pojazdu zak∏adu naprawczego lub
autoryzowanej stacji obs∏ugi pojazdów, ewentualnie
tymczasowego miejsca parkowania (o ile koszty te
nie mog∏y byç pokryte z innego ubezpieczenia,
np. Generali - Assistance); koszty te nie mogà
przekroczyç równowartoÊci w z∏otych polskich
kwoty 150 EUR wg Êredniego kursu NBP z dnia
zaistnienia szkody,

b) parkowania (zabezpieczenia uszkodzonego
pojazdu) jednak nie d∏u˝ej ni˝ do pierwszego dnia
roboczego po dokonaniu ogl´dzin uszkodzonego
pojazdu przez rzeczoznawc´ Generali (lub
uprawnionego przedstawiciela Generali),

c) uprzàtni´cia pojazdu z miejsca kolizji,
d) dzia∏aƒ podj´tych w celu zapobie˝enia zwi´kszeniu

si´ szkody.
4. Generali pokrywa koszty rzeczoznawców, których powo∏a∏o.
5. Generali mo˝e zmniejszyç wysokoÊç odszkodowania, je˝eli

z winy umyÊlnej lub ra˝àcego niedbalstwa nie zostanie
dope∏niony obowiàzek wymieniony w § 22 ust. 1 pkt 3, 
a naruszenie przyczyni∏o si´ do zwi´kszenia szkody lub
uniemo˝liwi∏o Generali ustalenie okolicznoÊci i skutków
wypadku.

6. Je˝eli Ubezpieczajàcy umyÊlnie lub wskutek ra˝àcego
niedbalstwa nie zastosowa∏ Êrodków okreÊlonych 
w § 22 ust. 1 pkt 1),4),5),6) i 7) Generali jest wolne 
od odpowiedzialnoÊci za szkody powsta∏e z tego powodu.

Szkoda cz´Êciowa

§ 24
1. U˝ycie do naprawy pojazdu cz´Êci lub zespo∏ów innych

ni˝ zamontowanych fabrycznie, jak równie˝ naprawa lub
wymiana cz´Êci pojazdu nie uwzgl´dnionych przez
rzeczoznawc´ Generali w trakcie ogl´dzin (których
uszkodzenie ujawniono w trakcie naprawy pojazdu) muszà
zostaç wczeÊniej ustalone z Generali.

2. W odniesieniu do cz´Êci: ogumienie, akumulator, elementy
cierne uk∏adu hamulcowego i sprz´g∏a oraz elementy
uk∏adu wydechowego, odszkodowanie pomniejszane jest
w oparciu o ich faktyczne zu˝ycie. 

3. Amortyzacji cz´Êci nie stosuje si´ w odniesieniu
do elementów zwiàzanych z bezpieczeƒstwem jazdy, takich
jak np. pasy bezpieczeƒstwa, napinacze pasów, poduszki
powietrzne i sterowniki do tych urzàdzeƒ. Wyp∏ata
odszkodowania za te elementy uzale˝niona jest od ich
zwrotu do Generali.

§ 25
1. Przy rozliczeniu szkody cz´Êciowej Generali zastrzega sobie

prawo do weryfikacji faktur i kosztorysów w odniesieniu do:
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Wiek pojazdu % pomniejszenia
do roku 0%

w 2 i 3 roku 10%
w 4 roku 20%

w 5, 6, 7 i 8 roku 30%
w 9 roku 45%

powy˝ej 9 lat 50%

Wiek pojazdu WartoÊç amortyzacji
do 5 lat 0%
w 6 roku 10%
w 7 roku 20%

w 8, 9 i 10 roku 30%
powy˝ej 10 lat 50%



1) kosztów robocizny w oparciu:
a) o system Audatex,
b) a w przypadku braku danych w wy˝ej wymienionym

systemie o Eurotax lub inne katalogi lub programy
obowiàzujàce w miejscu naprawy pojazdu,

2) cen cz´Êci w oparciu o system Audatex, jednak˝e
z zastrze˝eniem, i˝ zawarte w nim ceny nie sà wy˝sze
ni˝ ceny u oficjalnych przedstawicieli producentów
pojazdów.

2. Je˝eli pojazd zosta∏ ubezpieczony wg wartoÊci netto,
odszkodowanie wyp∏acane jest wg wartoÊci netto.

3. Je˝eli Umowa zosta∏a zawarta wed∏ug wartoÊci brutto -
odszkodowanie mo˝e zostaç wyp∏acone w kwocie brutto
pod warunkiem przekazania do Generali oryginalnych
faktur.

Szkoda ca∏kowita

§ 26
1. W razie szkody ca∏kowitej odszkodowanie ustala si´ na

podstawie wartoÊci rynkowej pojazdu w dniu ustalenia
odszkodowania (wartoÊç w stanie bezpoÊrednio przed
zaistnieniem szkody), pomniejszonej o wartoÊç pozosta∏oÊci
uszkodzonego pojazdu z zastrze˝eniem § 13 ust. 6.

2. WartoÊç pozosta∏oÊci uszkodzonego pojazdu stanowi suma
wartoÊci elementów i zespo∏ów pojazdu posiadajàcych
wartoÊç handlowà.

Kradzie˝ pojazdu

§ 27
1. W przypadku szkody polegajàcej na utracie pojazdu i/lub

jego cz´Êci lub wyposa˝enia, Generali uzale˝nia wyp∏at´
odszkodowania (z zastrze˝eniem ust. 4) od przekazania
bezpoÊrednio do Generali (uprawnionemu pracownikowi),
najpóêniej w nast´pnym dniu po zg∏oszeniu szkody:
1) dowodu rejestracyjnego pojazdu,
2) karty pojazdu (o ile by∏a wydana),
3) orygina∏u wniosko-polisy AC,
4) dowodów w∏asnoÊci i dokumentów pochodzenia

pojazdu stwierdzajàcych êród∏o pochodzenia i nabycia
pojazdu oraz atestów/certyfikatów/Êwiadectw
zamontowanych w pojeêdzie zabezpieczeƒ 
przeciwkradzie˝owych, których posiadanie zosta∏o
odnotowane na wniosko-polisie przy zawieraniu Umowy,

5) kluczy do pojazdu, kart kodowych, pilotów, których
posiadanie zosta∏o odnotowane przy zawieraniu Umowy.

2. Generali nie odpowiada za szkody polegajàce na utracie
pojazdu i/lub jego cz´Êci wyposa˝enia, je˝eli
Ubezpieczajàcy nie przeka˝e Generali wszystkich
dokumentów oraz posiadanych kluczy do pojazdu, kart
kodowych, pilotów, o których mowa w ust. 1, a których
posiadanie zosta∏o zaznaczone na wniosko-polisie przy
zawieraniu Umowy.

3. W przypadku kradzie˝y radia lub radio-odtwarzacza
z wyjmowanym panelem czo∏owym Generali uzale˝nia
wyp∏at´ odszkodowania od przekazania Generali panelu.

4. W przypadku utraty pojazdu w wyniku rozboju nie stosuje
si´ zapisów ust. 1 pkt 1), 3) i 5) oraz ust. 2.

5. Generali uzale˝nia wyp∏at´ odszkodowania za szkody
polegajàce na utracie pojazdu od przeniesienia w∏asnoÊci
pojazdu na Generali, dostarczenia postanowienia
o umorzeniu dochodzenia oraz zaÊwiadczenia 
o wyrejestrowaniu pojazdu.

6. Je˝eli utracony pojazd lub jego cz´Êç zosta∏ odzyskany
po dokonaniu wyp∏aty odszkodowania, Generali mo˝e
ponownie przenieÊç prawo w∏asnoÊci na Ubezpieczonego
na warunkach uzgodnionych wzajemnie.

7. Generali oraz Ubezpieczony zobowiàzani sà
do wzajemnego informowania si´ o odnalezieniu pojazdu
nie póêniej ni˝ w ciàgu 3 dni od daty uzyskania wiadomoÊci
o tym fakcie.

8. W razie szkody polegajàcej na kradzie˝y pojazdu
odszkodowanie ustala si´ na podstawie wartoÊci rynkowej
pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania, z zastrze˝eniem 
§ 13 ust. 6.

§ 28
1. Odszkodowanie wyp∏acane jest Ubezpieczonemu.
2. Odszkodowanie wyp∏acane jest w z∏otych polskich.

§ 29
1. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej Generali wyp∏aca

odszkodowanie w terminie do 30 dni liczàc od daty
zg∏oszenia szkody.

2. Je˝eli w terminie okreÊlonym w ust. 1 wyjaÊnienie
okolicznoÊci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoÊci
Generali albo wysokoÊci odszkodowania okaza∏o si´
niemo˝liwe, odszkodowanie wyp∏acane jest w terminie 
14 dni od dnia wyjaÊnienia tych okolicznoÊci. Jednak˝e
bezspornà cz´Êç odszkodowania Generali wyp∏aca
w terminie okreÊlonym w ust. 1.

XVI. Zasady likwidacji szkód powsta∏ych poza
granicami Polski

§ 30
1. Szkody ca∏kowite za granicà sà rozliczane na zasadach

obowiàzujàcych przy rozliczaniu szkód powsta∏ych na
terytorium Polski.

2. Likwidacja szkód cz´Êciowych za granicà w zale˝noÊci
od uzgodnieƒ dokonanych z Generali mo˝e polegaç na:
1) wyp∏acie odszkodowania na podstawie wyceny wg

polskiego systemu Audatex wykonanej przez Generali,
2) naprawie prowizorycznej (w rozumieniu § 3 ust. 11)

uszkodzonego pojazdu za granicà, po której nast´puje
likwidacja szkody w kraju,

3) ca∏kowitej naprawie pojazdu za granicà,
4) sprowadzeniu pojazdu do kraju, po którym nast´puje

likwidacja szkody w kraju.
3. O sposobie likwidacji szkód cz´Êciowych za granicà

decyduje Ubezpieczony w porozumieniu z Generali lub z jej
uprawnionym przedstawicielem.

4. Wykonanie naprawy prowizorycznej (na koszt Generali)
wymaga pisemnego zlecenia uprawnionego przedstawiciela
Generali.

5. Zlecenie, o którym mowa w ust. 4 nie jest wymagane, je˝eli
koszt naprawy pojazdu w dniu jej wykonania nie przekracza
1 000 EUR.

6. Je˝eli koszty naprawy prowizorycznej zosta∏y poniesione
bezpoÊrednio przez Ubezpieczajàcego/Ubezpieczonego
zwrot tych kosztów nast´puje na terenie Polski na
podstawie imiennych, oryginalnych faktur.

7. Je˝eli przeprowadzona naprawa prowizoryczna przekracza
zakres niezb´dny do kontynuowania bezpiecznej jazdy lub
wykracza poza upowa˝nienie udzielone przez Generali lub
jego zagranicznego przedstawiciela, odszkodowanie w tej
cz´Êci jest ustalane i wyp∏acane wed∏ug cen
obowiàzujàcych na terytorium Polski, chyba ˝e faktycznie
poniesione koszty sà ni˝sze.

8. Odszkodowanie nie obejmuje kosztów podró˝y powrotnej
kierowcy i pasa˝erów na skutek zdarzenia obj´tego ochronà
ubezpieczeniowà.

9. W razie podj´cia przez Generali decyzji o sprowadzeniu
pojazdu do kraju, koszty transportu pojazdu ponosi
Generali w granicach okreÊlonych w § 23 ust. 3 pkt. 3 i 4a.
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10. JeÊli koszty naprawy ponoszone sà w walucie zagranicznej,
to wysokoÊç odszkodowania liczona jest wed∏ug Êredniego
kursu wymiany walut NBP z dnia ustalenia wysokoÊci
odszkodowania.

XVII. Post´powanie regresowe

§ 31
1. Z dniem wyp∏aty odszkodowania przechodzi na Generali

przys∏ugujàce Ubezpieczajàcemu/Ubezpieczonemu
roszczenie do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkod´,
do wysokoÊci wyp∏aconego odszkodowania, z
zastrze˝eniem sytuacji, gdy wyp∏acone odszkodowanie
pokrywa cz´Êç szkody – w takim przypadku
Ubezpieczajàcemu/Ubezpieczonemu przys∏uguje co do
pozosta∏ej 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/Ubezpieczony pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym lub za którà ponosi
odpowiedzialnoÊç, chyba ˝e osoba ta wyrzàdzi∏a szkod´
umyÊlnie, a Generali powzi´∏o o tym informacj´ po
zrealizowaniu roszczeƒ.

3. Ubezpieczajàcy/Ubezpieczony obowiàzany jest dostarczyç
Generali wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonaç
czynnoÊci niezb´dnych dla skutecznego dochodzenia praw
przez Generali okreÊlonych ust. 1.

4. W razie zrzeczenia si´ przez Ubezpieczajàcego/
Ubezpieczonego, bez zgody Generali, praw
przys∏ugujàcych mu do osób trzecich z tytu∏u szkód,
Generali odmówi wyp∏aty odszkodowania.

XVIII. Postanowienia koƒcowe

§ 32
Wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia kierowane do Generali
zwiàzane z Umowà powinny byç sk∏adane na piÊmie za
pokwitowaniem lub przes∏ane listem poleconym pod rygorem
niewa˝noÊci.

§ 33
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 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 22 maja 2003 r. 
o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz
Rzeczniku Ubezpieczonych.

§ 34
Powództwo o roszczenie wynikajàce z Umowy mo˝na wytoczyç
albo wed∏ug przepisów o w∏aÊciwoÊci ogólnej albo przed sàd
w∏aÊciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, lub Uprawnionego 
z Umowy. 

§ 35
Je˝eli Ubezpieczajàcy/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/Ubezpieczony nie zmieni∏
adresu.

§ 36
W sprawach nie uregulowanych niniejszymi OWU
lub klauzulami umownymi stosuje si´ przepisy prawa polskiego,
w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej oraz inne obowiàzujàce akty
prawne. 

§ 37
Niniejsze OWU zosta∏y przyj´te Uchwa∏à Zarzàdu 
Nr GNL/1/2/3/2008 z dnia 26 marca 2008 roku i majà
zastosowanie do umów zawartych od 01 maja 2008 roku.
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I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Na podstawie niniejszych warunków Programu Bezpieczny

Kierowca Generali wprowadza do Umowy, zawartej na
podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pojazdów –
autocasco, zatwierdzonych Uchwa∏à Zarzàdu 
Nr GNL/1/2/3/2008 z dnia 26 marca 2008 roku,
postanowienia dodatkowe.

2. Do Warunków Programu Bezpieczny Kierowca Generali
wprowadza si´ nast´pujàce opcje:
1) nieredukcyjnà sum´ ubezpieczenia,
2) likwidacj´ szkód w terminie 14 dni z zastrze˝eniem § 3

ust. 2. 

II. S∏ownik poj´ç

§ 2
1. Nieredukcyjna suma ubezpieczenia - niezmienna suma

ubezpieczenia pojazdu po wyp∏acie odszkodowania za
szkod´ cz´Êciowà.

2. Likwidacja szkód w terminie 14 dni - termin likwidacji
szkody (z wy∏àczeniem szkód ca∏kowitych i kradzie˝y),
których wysokoÊç nie przekracza 3 000 z∏.

III. Opcje dodatkowe

§ 3
1. Nieredukcyjna suma ubezpieczenia:

1) rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej
o nieredukcyjnà sum´ ubezpieczenia dotyczy wy∏àcznie
ubezpieczenia pojazdu (nie dotyczy wyposa˝enia
dodatkowego), 

2) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o Program
Bezpieczny Kierowca mo˝e zostaç dokonane wraz
z zawarciem Umowy, spe∏niajàcej ∏àcznie nast´pujàce
warunki:
a) zniesiony udzia∏ w∏asny,
b) wykupiona amortyzacja cz´Êci,
c) wykupione ryzyko kradzie˝y,

3) Warunki Programu Bezpieczny Kierowca przestajà
obowiàzywaç po wystàpieniu szkody w okresie trwania
Umowy.

2. Likwidacja szkód w terminie 14 dni:
1) dla umów Programu Bezpieczny Kierowca -

w odniesieniu do szkód (z wy∏àczeniem szkód
ca∏kowitych i kradzie˝y), których wysokoÊç nie
przekracza kwoty 3 000 z∏ odszkodowanie wyp∏acane
jest w terminie 14 dni liczàc od daty zg∏oszenia szkody
z zastrze˝eniem pkt. 2.

2) je˝eli w terminie okreÊlonym w pkt. 1 wyjaÊnienie
okolicznoÊci koniecznych do ustalenia
odpowiedzialnoÊci Generali albo wysokoÊci
odszkodowania okaza∏o si´ niemo˝liwe, odszkodowanie
wyp∏acane jest w terminie 14 dni od dnia wyjaÊnienia
tych okolicznoÊci. Jednak˝e bezspornà cz´Êç
odszkodowania Generali wyp∏aca w terminie okreÊlonym
w pkt. 1.

IV. Zasady zawierania Umowy

§ 4
1. Warunki Programu Bezpieczny Kierowca mogà zostaç

w∏àczone do Umowy wy∏àcznie z chwilà jej zawarcia.

2. Warunków Programu Bezpieczny Kierowca nie mo˝na
∏àczyç z warunkami innych Programów, wprowadzonych 
do OWU.

V. Sk∏adka ubezpieczeniowa

§ 5
1. Program Bezpieczny Kierowca przeznaczony jest wy∏àcznie

dla Ubezpieczajàcych, którzy posiadajà klas´ Bonus/Malus
4 i wy˝szà (zgodnie z Tabelà Bonus/Malus Generali). 

2. Wprowadzenie do Umowy opcji Programu Bezpieczny
Kierowca nast´puje bez uwzgl´dniania zwy˝ek w sk∏adce. 

11

Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów - autocasco

PROGRAM BEZPIECZNY KIEROWCA

Micha∏ Gomowski Artur Olech

Cz∏onek Zarzàdu Cz∏onek Zarzàdu
Generali T.U. S.A. Generali T.U. S.A.



Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów - autocasco

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Na podstawie Warunków Programu Ekonomiczny Kierowca
wprowadza si´ do Umowy, zawartej na podstwie Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia pojazdów – autocasco,
zatwierdzonych Uchwa∏à Zarzàdu Nr GNL/1/2/3/2008 z dnia 
26 marca 2008 roku, rozliczenie szkody wy∏àczenie w oparciu 
o wycen´ kosztorysowà.

II. Przedmiot ubezpieczenia

§ 2 
Przedmiotem ubezpieczenia wg warunków Programu
Ekonomiczny Kierowca sà pojazdy wymienione w § 4 Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia pojazdów – autocasco,
zatwierdzonych Uchwa∏à Zarzàdu Nr GNL/1/2/3/2008 z dnia 
26 marca 2008 roku.

III. Zasady ustalenia wysokoÊci
odszkodowania

§ 3
1. W Programie Ekonomiczny Kierowca nie dokonuje si´

potràceƒ z tytu∏u amortyzacji.
2. Rozliczenie szkody cz´Êciowej nast´puje w oparciu

o kosztorysowà wycen´ w Systemie Audatex wed∏ug
Êrednich stawek za roboczogodzin´ obowiàzujàcà na
terenie odpowiadajàcym adresowi sta∏ego zameldowania
lub siedziby przedsi´biorcy, bez uwzgl´dnienia podatku
VAT, op∏at celnych i innych kosztów pomniejszonà o:

3. Rozliczenie szkody ca∏kowitej nast´puje w oparciu o zapisy
§ 26 OWU, rozliczenie szkody polegajàcej na kradzie˝y
pojazdu nast´puje w oparciu o zapisy § 27 OWU.

IV. Zasady zawierania 

§ 4
1. Warunki Programu Ekonomiczny Kierowca mogà zostaç

w∏àczone do Umowy wy∏àcznie z chwilà jej zawarcia.
2. Warunków Programu Ekonomiczny Kierowca nie mo˝na

∏àczyç z warunkami innych Programów, wprowadzonych
do OWU.

V. Sk∏adka ubezpieczeniowa

§ 5
Zni˝ka w sk∏adce za uwzgl´dnienie Programu Ekonomiczny
Kierowca ustalona jest w taryfie obowiàzujàcej w dniu
zawierania Umowy.
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Wiek pojazdu % pomniejszenia
do 2 roku 5%
w 2 roku 10%
w 3 roku 15%
w 4 roku 25%
w 5 roku 30%
w 6 roku 35%
w 7 roku 45%
w 8 roku 50%
w 9 roku 60%

powy˝ej 9 lat 60%
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