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Ubezpieczenie dla firm
Produkt: 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla małych i średnich 
przedsiębiorstw „Generali, z myślą o firmie”

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach w szczególności w: Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia, obowiązujących od 20 stycznia 2022 r. oraz Wykazie Istotnych Informacji (Skorowidz) oraz w dokumencie ubezpieczenia.

Przedsiębiorstwo: 
Generali T.U. S.A.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
99 Mienie oraz odpowiedzialność cywilna, dedykowane małym i średnim przed-
siębiorstwom oraz osobom fizycznym uzyskującym przychody z najmu lub 
dzierżawy.
99 Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować mienie od zdarzeń losowych, 
mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzęt elektroniczny od wszyst-
kich ryzyk, mienie w czasie transportu, odpowiedzialność cywilną, usługi As-
sistance i telefoniczną asystę prawną.
99 Suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie deklarowanej przez Ubezpie-
czającego wartości mienia.
99 Suma ubezpieczenia dla budynków, budowli, lokali, maszyn, urządzeń i wy-
posażenia, sprzętu elektronicznego powinna odpowiadać w ubezpieczeniu 
mienia od zdarzeń losowych, ich nowej wartości odtworzeniowej, wartości rze-
czywistej lub wartości księgowej brutto.
99W pozostałych przypadkach Ubezpieczający wyznacza sumy ubezpieczenia 
dla poszczególnych rodzajów mienia i ubezpieczanych ryzyk kierując się prze-
widywaną maksymalną szkodą w mieniu, która może powstać wskutek zajścia 
jednego zdarzenia ubezpieczeniowego, niezależnie od faktycznej, całkowitej 
wartości ubezpieczanego mienia.

Klauzule dodatkowe:
M1  – Ubezpieczenie szyb i innych elementów stałych od stłuczenia
M2  – Ubezpieczenie dewastacji
M3  – Ubezpieczenie zepsucia i kosztów utylizacji środków obrotowych
M4  – Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych
M5  – Ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń
M6  – Ubezpieczenie prac budowlano-montażowych
M7  – Ubezpieczenie dochodów
M7A – Ubezpieczenie utraty zysku
M8  – Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności
M9  – Ubezpieczenie stałych kosztów działalności
M10  – Ubezpieczenie utraty czynszu
M11  – Ubezpieczenie aktów terroryzmu, strajków, zamieszek i rozruchów
M12  – Ubezpieczenie urządzeń zewnętrznych
M12A – Ubezpieczenie kradzieży zwykłej – mienie wewnątrz
M13  – Ubezpieczenie mienia podczas targów i wystaw
M14  –  Ubezpieczenie danych elektronicznych i nośników danych oraz dokumentów 

niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej
M15  – Ubezpieczenie budynków tymczasowych
OC1  – ubezpieczenie OC za produkt
OC2  – Ubezpieczenie OC pracodawcy
OC3  – Ubezpieczenie OC najemcy nieruchomości
OC4  – Ubezpieczenie OC najemcy ruchomości
OC5  –  Ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obo-

wiązkowemu ubezpieczeniu OC
OC6  – Ubezpieczenie OC za podwykonawców Ubezpieczającego
OC7  – Ubezpieczenie OC za szkody w środowisku
OC8  –  Ubezpieczenie OC za szkody w mieniu przekazanym w celu wykonania ob-

róbki, naprawy, czyszczenia i innych podobnych czynności
OC9  –  Ubezpieczenie szkód w mieniu znajdującym się w pieczy, pod kontrolą lub 

dozorem Ubezpieczającego
OC10  –  Ubezpieczenie szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych 

i zakażeń
OC11  – Ubezpieczenie czystych strat finansowych
OC12  – Ubezpieczenie OC z tytułu jazd próbnych
OC13  – Ubezpieczenie OC aptekarza i technika farmaceuty
OC14  –  Dla podmiotów realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w środki po-

mocnicze i wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi posiada-
jących umowy z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

OC15  –  Ubezpieczenie dla podmiotów prowadzących hotele lub ośrodki wczasowe
OC16  – Ubezpieczenie dla hoteli prowadzących parkingi strzeżone
OC17  –  Ubezpieczenie OC członków zarządu wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
98 Działalności innej niż wskazana w polisie (PKD).
98 Mienia w ryzyku powodzi w strefie powodziowej X.
98 Budynków lub lokali (w tym mienia znajdującego się w nich), nie-
posiadających pozwolenia na użytkowanie (nie dotyczy budynków 
w budowie), niepołączonych trwale z gruntem (np. kioski, baraki, 
powłoki pneumatyczne), niezamieszkiwanych lub nieużytkowa-
nych nieprzerwalnie dłużej niż 12 miesięcy.
98 Szklarni, namiotów foliowych, oranżerii, cieplarni oraz znajdują-
cych się w nich mienia.
98 Środków obrotowych lub mienia nieeksploatowanego od zniszcze-
nia przez zalanie, w pomieszczeniach składowych usytuowanych 
poniżej gruntu, jeżeli ww. materiały składowane są niżej niż 10 cm 
nad podłogą.
98 Pojazdów, które znajdują się poza budynkami i które stanowią 
środki obrotowe lub mienie osób trzecich, od szkód wyrządzonych 
od deszczu lub gradu.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
9! Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód objętych systemem 

ubezpieczeń obowiązkowych.
9! Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych 

wskutek umyślnego działania lub zaniechania Ubezpieczającego, 
reprezentantów Ubezpieczającego lub osób, z którymi Ubezpie-
czający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym (nie 
dotyczy pracowników).
9! Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje konfiskaty, zawłaszcze-

nia, nacjonalizacji, zajęcia, zarekwirowania lub zniszczenia mienia 
na mocy aktu prawnego, wydanego przez władze państwowe, pu-
bliczne, lokalne, celne albo inne uprawnione władze.
9! Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wojny, lokautu.
9! Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje zapadania się ziemi, gdy 

są to szkody powstałe w związku z ruchem zakładu górniczego, ro-
botami ziemnymi lub obniżeniem się zwierciadła wód gruntowych.
9! Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje działalności polegającej 

na wytwarzaniu, obróbce, składowaniu, transporcie, dystrybucji lub 
handlu azbestem.
9! Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje działania energii jądro-

wej, promieni jonizujących, laserowych lub maserowych, pola 
magnetycznego albo elektromagnetycznego, a także skażenia lub 
zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi (materiałami lub sub-
stancjami) (nie dotyczy działalności polegającej na wykonywaniu 
zabiegów kosmetycznych).
9! Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje używania lub składowa-

nia przez Ubezpieczającego materiałów pirotechnicznych lub wy-
buchowych.
9! Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje nieprzestrzegania przez 

Ubezpieczającego obowiązków.
9! Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych 

przez Ubezpieczającego lub osoby objęte ubezpieczeniem w sta-
nie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu, o ile istniał związek 
przyczynowo-skutkowy.



Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
 – Pełne i zgodne z prawdą udzielenie odpowiedzi na zadane przez Generali pytania mające na celu rozpoznanie i ocenę ryzyka.
 – Informowanie o zmianach okoliczności, o które pytało Generali przed zawarciem umowy.
 – Należyta dbałość o mienie oraz sprawność i funkcjonowanie posiadanych systemów zabezpieczających.
 – Przestrzeganie właściwych przepisów prawa.
 – Zgłaszanie bez zbędnej zwłoki informacji o zaistniałej szkodzie.
 – Podejmowanie czynności mających na celu ratowanie przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Wysokość składki oraz terminy płatności składki lub rat składki są określone w polisie.
Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej (lub jej raty) dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, to za dzień zapłaty składki ubezpiecze-
niowej (lub jej raty) uważa się dzień dokonania płatności. Dokument potwierdzający dokonanie płatności musi być potwierdzony stemplem pocztowym, bankowym lub 
w przypadku przelewu elektronicznego – datą wskazaną na potwierdzeniu dokonania przelewu. Dodatkowo dokument potwierdzający dokonanie płatności zawierać musi 
kwotę składki ubezpieczeniowej lub jej ratę, zgodną z polisą.
Za zapłatę składki lub jej raty nie uważa się zapłaty kwoty niższej niż kwota określona w polisie.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna i kończy się zgodnie z okresem ubezpieczenia wskazanym na polisie.
Ochrona ubezpieczeniowa dla ryzyka powodzi rozpoczyna się od 30 dnia od daty zawarcia umowy ubezpieczenia (nie dotyczy umów ubezpieczenia, które stanowią 
nieprzerwaną kontynuację ubezpieczenia ryzyka powodzi w Generali lub innego ubezpieczyciela).
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się pod warunkiem, że składka lub jej pierwsza rata została zapłacona w terminie i w wysokości wskazanej w polisie, chyba że 
strony umówiły się inaczej. Termin płatność składki przypada po dniu wskazanym jako początek okresu ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa może skończyć się z upływem okresu ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa może skończyć się w przypadku wypowiedzenia umowy przez Generali T.U. S.A. (w związku z nieopłaceniem składki).
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w momencie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub zaprzestania uzyskiwania przychodów z najmu lub dzier-
żawy przez osoby fizyczne.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w przypadku przeniesienia praw własności na nowego właściciela (bez przeniesienia praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia).
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z dniem odstąpienia od umowy, która została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Ubezpieczający będący osobą fizyczną, 
ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia. Ubezpieczający będący przedsiębiorcą, ma prawo do od-
stąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował 
ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział 
się o tym prawie.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
99 Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obowiązuje na terytorium 
Rzeczpospolitej Polski, zgodnie z lokalizacją wskazaną na polisie.
99 Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych w odniesieniu do maszyn, urządzeń i wyposażenia, obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu wyko-
nywania zlecenia związanego z prowadzoną działalnością Ubezpieczającego.
99 Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych w odniesieniu do mienia osobistego pracowników, obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w każdym miejscu 
wykonywania przez pracownika obowiązków służbowych.
99 Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie mienia w transporcie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wartości 
pieniężnych w czasie transportu.
99 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego obowiązuje na całym świecie.
99 Ubezpieczenie mienia w ubezpieczeniu mienia w transporcie obowiązuje na terenie Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Lichtensteinu, Islandii i Norwe-
gii (ubezpieczenie wartości pieniężnych w transporcie obowiązuje tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).
99 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Lichtensteinie, 
Islandii i Norwegii (zgodnie ze wskazaniem w polisie).

Jak rozwiązać umowę?
Rozwiązanie umowy może nastąpić wraz z upływem okresu ubezpieczenia.
Umowa może zostać wypowiedziana przez Generali T.U. S.A. w związku z nieopłaceniem składki.
Rozwiązanie umowy może nastąpić w momencie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub w przypadku osób fizycznych, zaprzestania uzyskiwania 
przychodów z najmu lub dzierżawy.
Rozwiązanie umowy może nastąpić w przypadku przeniesienia praw własności na nowego właściciela (bez przeniesienia praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia).
Rozwiązanie umowy może nastąpić w przypadku odstąpienia od umowy, pod warunkiem zawarcia umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Ubezpieczający ma prawo 
odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą ma prawo odstąpienia 
od umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.

OC18  – Ubezpieczenie OC członków wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowe
OC19 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczyciela 
OC 20 –  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe wskutek utraty danych 

osobowych, do których doszło wskutek niewłaściwego działania pracownika poza siedzi-
bą przedsiębiorcy


