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Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach w szczególności w: 
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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie Osobowe, Dział II gr. 1, 2, 13

Przedsiębiorstwo: 
Generali T.U. S.A.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
99 Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału ser-
ca lub udaru mózgu. 
99 Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego.
99 Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku.
99 Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku.
99 Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby.
99 Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocni-
czych będących następstwem nieszczęśliwego wypadku.
99 Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych, 
będących następstwem nieszczęśliwego wypadku.
99 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (dotyczy zdiagnozowania cho-
rób u osób, które nie ukończyły 25. roku życia).
99 Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku (do-
tyczy nieszczęśliwego wypadku zaistniałego przed ukończeniem przez 
Ubezpieczonego 25. roku życia).
99 Ugryzienie przez kleszcza (nie dotyczy ubezpieczenia oferowanego stu-
dentom, doktorantom, słuchaczom oraz pracownikom szkół wyższych).
99 Zwrot kosztów wycieczki szkolnej (nie dotyczy ubezpieczenia indywidual-
nego oferowanego studentom, doktorantom, słuchaczom oraz pracowni-
kom szkół wyższych i placówek oświatowo-wychowawczych).
99 Pomoc psychologiczna (nie dotyczy ubezpieczenia indywidualnego ofe-
rowanego studentom, doktorantom, słuchaczom oraz pracownikom szkół 
wyższych i placówek oświatowo-wychowawczych).

    Dla uczniów powyżej 13 roku życia, studentów stacjonarnych i   
    niestacjonarnych, słuchaczy i doktorantów, po opłaceniu dodatkowej 
    składki, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ubezpieczenie 
    odpowiedzialności cywilnej deliktowej w życiu prywatnym oraz w 
    związku z nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu.
99Generali obejmuje ochroną ubezpieczeniową również następstwa nie-

szczęśliwych wypadków powstałych wskutek wyczynowego uprawiania 
sportu. Powyższe nie dotyczy ubezpieczenia oferowanego studentom, 
pracownikom placówek oświatowo-wychowawczych oraz pozostałym 
osobom, które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ukończyły 20. rok 
życia.
99 Generali ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sumy 
ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia, z uwzględnie-
niem zapisów OWU.
99 Sumę ubezpieczenia ustala się oddzielnie na każde ze świadczeń okre-
ślonych w OWU.
99Wyboru wysokości sumy ubezpieczenia w ramach dostępnych wariantów 
dokonuje Ubezpieczający.
99 Suma ubezpieczenia w czasie trwania umowy ubezpieczenia ulega każ-
dorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego świadczenia aż do jej 
całkowitego wyczerpania.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
98 Generali ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sumy 
ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia.
98 Zdarzeń zaistniałych w wyniku wszelkich chorób lub stanów choro-
bowych, nawet takich, które występują nagle, o ile nie zostały obję-
te ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych 
w § 3 ust. 3 pkt 5, 8 oraz pkt 11 OWU.
98 Zdarzeń zaistniałych w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (nie doty-
czy § 3 ust. 3 pkt 1 OWU).
98 Zdarzeń powstałych wskutek lub podczas uprawiania sportów ekstremal-
nych.
98 Zdarzeń powstałych wskutek lub podczas wyczynowego uprawiania 
sportu (dotyczy ubezpieczenia oferowanego studentom, pracownikom 
placówek oświatowo-wychowawczych oraz pozostałym osobom, które 
w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ukończyły 20. rok życia).

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
9! Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe 

podczas pozostawania przez Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, 
wskutek spożycia narkotyków, środków odurzających, substancji psycho-
tropowych lub środków zastępczych, albo leków nieprzypisanych przez 
lekarza albo przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie 
z jego zaleceniem.
9! Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe 

w wyniku udziału Ubezpieczonego w zakładach, wyścigach, bójkach 
(z wyjątkiem działania w obronie koniecznej).
9! Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe 

w wyniku świadomego samookaleczenia się lub okaleczenia na własną 
prośbę albo próby samobójczej lub samobójstwa Ubezpieczonego (nie 
dotyczy §3 ust. 3 pkt 12 OWU).
9! Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe 

w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego 
przestępstwa.
9! Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistnia-

łe w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, 
masowego skażenia jądrowego, biologicznego lub chemicznego, zamie-
szek, rozruchów społecznych, blokad dróg, nielegalnych demonstracji, 
świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach terroru.
9! Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe 

w wyniku wypadku lotniczego lub morskiego zaistniałego w czasie prze-
bywania przez Ubezpieczonego na pokładzie samolotu lub statku innego 
niż samolot lub statek pasażerski podczas regularnego rejsu lotniczego 
lub morskiego.
9! Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe 

w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicz-
nego lub innego pojazdu bez wymaganych uprawnień lub prowadzeniem 
pojazdu niedopuszczonego do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa.
9! Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia powstałe 

w wyniku złamania patologicznego tzn. złamania powstałego wskutek 
istniejących wcześniej stanów chorobowych kości.
9! Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe 

wskutek ataku epilepsji albo omdlenia.



Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność Generali rozpoczyna się od daty wskazanej w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem opłacenia 
składki w pełnej wysokości do daty płatności wskazanej w dokumencie ubezpieczenia, w przeciwnym razie odpowiedzialność Generali rozpoczyna się od dnia następne-
go po opłaceniu składki lub jej pierwszej raty i trwa do końca okresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w dokumencie ubezpieczenia.
Odpowiedzialność Generali kończy się z upływem okresu ochrony ubezpieczeniowej wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, chyba że stosunek ubezpieczenia 
wygasł przed tym terminem na podstawie postanowień umowy ubezpieczenia (w tym OWU) lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem doręczenia do Generali oświadczenia o odstąpieniu przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia.
W przypadku wypłaty świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem, w którym została dokonana wypłata świadczenia 
powodująca, iż łączna wartość świadczeń z umowy ubezpieczenia wynosi 100% sumy ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem śmierci Ubezpieczonego.
W przypadku wystąpienia Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa wygasa w stosunku do danego Ubezpieczonego z zachowaniem jedno-
miesięcznego okresu wypowiedzenia, zgodnie z OWU, z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczającego ochrona ubezpieczeniowa wygasa z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, zgodnie 
z OWU, z ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.
W przypadku wypowiedzenia umowy zgodnie OWU, ochrona ubezpieczeniowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym.

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 zawarcia umowy ubezpieczenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, Ubezpieczający będący konsumentem
ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia.
Jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta jest na czas określony, Generali może ją wypowiedzieć jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie, a także ze skutkiem natych-
miastowym z ważnego powodu, tj. nieopłacenia składki albo jej pierwszej raty, gdy Generali nie ponosi odpowiedzialności przed jej opłaceniem.
Ubezpieczający ma prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzo-
wego następującego po miesiącu, w którym zostało ono złożone.
W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek, Ubezpieczony może wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie jej trwania, składając Generali 
oświadczenie woli w tej sprawie ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu zgłoszenia niniejszego oświadczenia.
Odstąpienie i rozwiązanie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim Generali udzielało ochrony ubezpie-
czeniowej.
Za datę odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub wystąpienia z niej uważa się datę otrzymania przez Generali oświadczenia woli w formie pisemnej o odstąpieniu lub 
wystąpieniu.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
99 Generali obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe na całym świecie, z zastrzeżeniem możliwych wyłączeń terytorialnych wskazanych 
w OWU dla poszczególnych świadczeń.

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

pytywało we wniosku ubezpieczeniowym oraz udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania skierowane do niego przez Generali przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 
jak również zgłaszać zmiany tych okoliczności.

 –   W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, obowiązek ten spoczywa zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym.
 –   W razie zajścia zdarzenia, Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są powiadomić Generali o zajściu nieszczęśliwego wypadku.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka płatna jest przez Ubezpieczającego jednorazowo w terminie określonym w dokumencie ubezpieczenia.
Składka ubezpieczeniowa może być opłacana przelewem, za pobraniem pocztowym lub w formie płatności elektronicznych. Jeżeli zapłata składki dokonywana jest 
w formie przelewu, za dzień zapłaty składki uznaje się dzień zlecenia do banku polecenia przelewu, z zastrzeżeniem posiadania środków na rachunku bankowym. 
W przypadku płatności składki za pobraniem pocztowym, za dzień zapłaty składki uznaje się dzień dokonania płatności na rzecz podmiotu uprawnionego do pobrania 
składki. W przypadku płatności elektronicznych dniem zapłaty składki jest dzień dokonania autoryzacji transakcji.
Jeżeli składka nie została zapłacona w terminie, Generali może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty wymagalnej składki z zagrożeniem, że brak zapłaty we wskazanym 
w wezwaniu terminie spowoduje ustanie odpowiedzialności i rozwiązanie umowy ubezpieczenia.




