Ubezpieczenie
Rzeczy osobistych

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Przedsiębiorstwo:
Generali T.U. S.A.

Produkt:
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Rzeczy osobistych
od rabunku i kradzieży z włamaniem z wnętrza pojazdu.

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach w szczególności w: Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Rzeczy Osobistych od rabunku i kradzieży z włamaniem z wnętrza pojazdu, zatwierdzonych uchwałą Zarządu i obowiązujących od dnia 3 grudnia
2018 r. (SWU), Wykazie Istotnych Informacji (Skorowidz) oraz w dokumencie ubezpieczenia lub dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Jest to dobrowolne ubezpieczenie majątkowe, Dział II grupa 9 według Załącznika do Ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

99
Ubezpieczeniem objęte są rzeczy osobiste Ubezpieczonego od rabunku
z pojazdu który w dniu przystąpienia przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia był objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych zawartej z Generali T.U. S.A.
99
Rzeczy osobiste to rzeczy znajdujące się w pojeździe takie jak: teczka,
plecak, torba, torebka, neseser, aktówka, walizka, portfel, etui na dokumenty, dokumenty tożsamości, bilety okresowe komunikacji publicznej,
wartości pieniężne, prawo jazdy, dowód rejestracyjny lub klucze do pojazdu , okulary optyczne i przeciwsłoneczne, kosmetyki, przybory do
pisania, sprzęt elektroniczny, komputerowy, audiowizualny, fotograficzny
i kamera, sprzęt sportowy, rehabilitacyjny, instrumenty muzyczne, telefon komórkowy, urządzenia przenośne do odtwarzania obrazu i dźwięku
(w tym aparat słuchowy).
99
Rabunek to zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego lub innych osób znajdujących się w pojeździe.
99
Rabunek to zabór mienia przy doprowadzeniu Ubezpieczonego lub innych osób znajdujących się w pojeździe do stanu nieprzytomności lub
bezbronności.
99
Rabunek to zabór mienia 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 wynosi 2000 zł (dwa tysiące złotych) i jest wskazana w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową. (Certyfikat), stanowi wartość zrabowanych rzeczy ruchomych z pojazdu ustalona
według kosztów zakupu, naprawy lub wytworzenia takich przedmiotów.
W przypadku gotówki jest to wartość nominalna. Suma ubezpieczenia
stanowi górną granicę odpowiedzialności. Suma ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności za kradzież z włamaniem ograniczona jest do 50%
sumy wskazanej do dokumencie ubezpieczenia.

88
Generali T.U. S.A. nie ponosi odpowiedzialności powyżej sumy ubezpieczenia 2000 zł (dwa tysiące złotych) wskazanej w Certyfikacie.
88
Generali T.U S.A. nie ponosi odpowiedzialności powyżej 50% sumy ubezpieczenia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności za kradzież z włamaniem z wnętrza pojazdu.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?

!!Generali T.U. S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
umyślnie przez Ubezpieczonego oraz za szkody będące czystą stratą
finansową lub utracone korzyści będące następstwem powstałej szkody.
!!Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe także bezpośrednio na
skutek: działań wojennych, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajków, lokautu, aktów sabotażu, terroryzmu, zamieszek wewnętrznych,
wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych działań
osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, nacjonalizacji, zarekwirowania, zajęcia, przetrzymywania, zniszczenia lub uszkodzenia mienia z nakazu właściwych
organów administracyjnych lub sądowych danego państwa.
!!Generali T.U. S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości
lub w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie po zażyciu narkotyków,
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, o ile szkoda jest następstwem pozostawania przez ubezpieczonego w stanach opisanych powyżej
!!Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe na skutek kradzieży
z włamaniem do znajdujących się na pojeździe: bagażników zewnętrznych w tym bagażników dachowych, rowerowych a także bagażników
na narty.
!!Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem w sytuacji gdy pojazd nie miał zamkniętych drzwi, klapy bagażnika lub okien. Przez zamknięte drzwi lub klapę bagażnika rozumie się
zamkniecie ich przy użyciu klucza, karty lub pilota.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
99
Ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Ubezpieczony lub Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości Generali T.U. S.A., przed zawarciem umowy ubezpieczenia, wszystkie znane sobie okoliczności, o które zapytywało we wniosku ubezpieczeniowym oraz na wszystkie pytania skierowane do niego przez Generali T.U. S.A. przed przystąpieniem do
ubezpieczenia. Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma obowiązek informowania o zmianach okoliczności, o które pytało Generali T.U. S.A. przed przestąpieniem przez
niego do ubezpieczenia.
–– Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powstania wypadku lub uzyskania o nim
informacji powiadomić Generali T.U. S.A. o wypadku oraz zgłosić rabunek w jednostce Policji i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia rabunku. Ubezpieczony
ma obowiązek dostarczenia Generali T.U. S.A. 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 T.U. S.A. i rozmiaru szkody. Ubezpieczony ma obowiązek ułatwić Generali T.U. S.A. ustalenie okoliczności powstania i rozmiaru szkody, zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń regresowych od sprawcy szkody
i udzielić pomocy w przeprowadzeniu postępowania regresowego.
––

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka została opłacona jednorazowo przez Ubezpieczającego (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opieki Ubezpieczeniowej z siedzibą w Warszawie).

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona rozpoczyna się od daty wskazanej w Certyfikacie jako początek okresu ubezpieczenia.
Ochrona kończy się z upływem okresu ubezpieczenia wskazanego w Certyfikacie, chyba że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem na podstawie postanowień SWU lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczony może wystąpić z umowy ubezpieczenia w każdym czasie jej trwania składając Generali oświadczenie w tej sprawie.
Ubezpieczający może rozwiązać umowę ubezpieczenia zgodnie z jej postanowieniami.

