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I. Postanowienia ogólne

§ 1 
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Assistance
(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 nieposiadajàcymi osobowoÊci prawnej.

§ 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. Indywidualne 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. 

§ 3
1. Terminy u˝yte w niniejszych OWU lub dokumencie

potwierdzajàcym zawarcie Umowy oznaczajà:
1) Awaria – zdarzenie losowe wynikajàce z przyczyn

wewn´trznych pochodzenia mechanicznego,
elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego lub
hydraulicznego, zwiàzanych z danym pojazdem,
uniemo˝liwiajàce kontynuacj´ jazdy w sposób
bezpieczny i zgodny z przepisami. Poj´cie „awaria”
nie obejmuje zdarzeƒ polegajàcych na zatrzaÊni´ciu
w pojeêdzie lub uszkodzeniu kluczyków, awarii
akumulatora, awarii oÊwietlenia na skutek przepalenia
si´ ˝arówek, awarii ogumienia, awarii wycieraczek,
awarii zabezpieczeƒ przeciwkradzie˝owych oraz
braku Êrodków niezb´dnych do obs∏ugi pojazdu
(paliwo, olej itp.).

2) Centrum Pomocy Generali – jednostka organizacyjna
wskazana przez Generali w Umowie, której
Ubezpieczony zobowiàzany jest zg∏osiç zaistnienie
zdarzenia obj´tego ochronà ubezpieczeniowà. 

3) Hospitalizacja – leczenie w szpitalu trwajàce co
najmniej 24 godziny, wywo∏ane nast´pstwami
nag∏ego zachorowania lub nieszcz´Êliwego wypadku.

4) Koszty leczenia – niezb´dne koszty opieki medycznej
w przypadku nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego
zachorowania, uzasadnione z medycznego punktu
widzenia. 

5) Kradzie˝ – zdarzenie wyczerpujàce znamiona
czynów okreÊlonych w art. 278 KK (kradzie˝), art. 279
KK (kradzie˝ z w∏amaniem) i art. 280 KK (rozbój) oraz
art. 289 KK okreÊlajàcym tzw. zabór w celu
krótkotrwa∏ego u˝ycia. Poj´cie to nie obejmuje
przyw∏aszczenia (art.284 KK) oraz przypadku, gdy
sprawca wszed∏ w posiadanie klucza s∏u˝àcego do
otwarcia lub uruchomienia pojazdu za wiedzà lub

wskutek ra˝àcego niedbalstwa Ubezpieczonego lub
osoby przez niego uprawnionej do u˝ytkowania tego
pojazdu.

6) Lekarz – osoba posiadajàca uprawnienia do
wykonywania zawodu lekarza. 

7) Nag∏e zachorowanie – nag∏y stan chorobowy powsta∏y
w czasie ruchu ubezpieczonego pojazdu, zagra˝ajàcy
zdrowiu lub ˝yciu Ubezpieczonego, powodujàcy
koniecznoÊç udzielenia Ubezpieczonemu
natychmiastowej pomocy lekarskiej, w zwiàzku z którym
powsta∏a potrzeba poddania si´ przez Ubezpieczonego
leczeniu przed zakoƒczeniem podró˝y.

8) Nieszcz´Êliwy wypadek – nag∏e i niezale˝ne od woli
Ubezpieczonego zdarzenie losowe zwiàzane
przyczynowo z u˝ytkowaniem pojazdu podczas
podró˝y, w wyniku którego Ubezpieczony dozna∏
obra˝eƒ cia∏a wymagajàcych pomocy lekarskiej
i zmuszajàcych go do przerwania podró˝y.

9) Osoby bliskie – osoby stale zamieszkujàce
z Ubezpieczonym i prowadzàce z nim wspólne
gospodarstwo domowe, wspó∏ma∏˝onek lub
konkubent, wst´pni, zst´pni, rodzeƒstwo, teÊciowie,
zi´ciowie, synowe, przysposabiajàcy i przysposobieni.

10) Pilot – osoba skierowana przez Centrum Pomocy
Generali na miejsce zdarzenia w celu wykonania
Êwiadczenia assistance wynikajàcego z zawartej
Umowy.

11) Pojazdy mechaniczne, zwane dalej „pojazdami”,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu
drogowym – pojazdy podlegajàce rejestracji
w Polsce oraz inne pojazdy silnikowe (z wyjàtkiem
motorowerów i pojazdów szynowych).

12) Polisa – dokument potwierdzajàcy zawarcie Umowy.
13) Punkt obs∏ugi – zak∏ad naprawczy posiadajàcy

autoryzacj´ producenta na dokonywanie napraw
pojazdów danej marki lub inny warsztat uzgodniony
z Ubezpieczonym przez Centrum Pomocy Generali. 

14) Suma ubezpieczenia – górna granica
odpowiedzialnoÊci Generali z tytu∏u zawarcia Umowy.

15) Ubezpieczajàcy – osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadajàca organizacji
prawnej, która zawar∏a Umow´ i jest zobowiàzana do
op∏acenia sk∏adki ubezpieczeniowej. 

16) Ubezpieczony – osoba obj´ta ochronà
ubezpieczeniowà, tj. w∏aÊciciel pojazdu, kierowca
upowa˝niony przez w∏aÊciciela do prowadzenia
pojazdu, pasa˝erowie pojazdu w liczbie
nieprzekraczajàcej liczby pasa˝erów wskazanej
w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 

17) Wiek pojazdu (okres eksploatacji) - liczba pe∏nych lat
eksploatacji pojazdu liczonych (w dniu zawierania
Umowy) od daty pierwszej rejestracji pojazdu, a je˝eli
data pierwszej rejestracji nie jest znana, to okres
eksploatacji liczony jest od 31 grudnia roku produkcji
pojazdu.

18) Wypadek – zdarzenie drogowe powodujàce
unieruchomienie pojazdu i uniemo˝liwiajàce kontynuacj´
jazdy, wywo∏ane zderzeniem pojazdów, nag∏ym
dzia∏aniem si∏y mechanicznej w chwili zetkni´cia pojazdu
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z osobami, zwierz´tami lub przedmiotami znajdujàcymi
si´ poza pojazdem, dzia∏aniem si∏ przyrody, nag∏ym
dzia∏aniem czynnika termicznego lub chemicznego
pochodzàcego z zewnàtrz pojazdu, uszkodzeniem przez
osoby trzecie. 

19) Wypadek losowy - nag∏e i niezale˝ne od woli
Ubezpieczonego zdarzenie losowe polegajàce na: 
a) zatrzaÊni´ciu w pojeêdzie lub uszkodzeniu

kluczyków,
b) roz∏adowaniu akumulatora, 
c) przebiciu opony, 
d) braku paliwa.
uniemo˝liwiajàce kontynuacj´ jazdy w sposób
bezpieczny i zgodny z przepisami. 

II. Przedmiot ubezpieczenia

§ 4
1. Przedmiotem Ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie

kosztów Êwiadczeƒ assistance Ubezpieczonym
podró˝ujàcym nast´pujàcymi rodzajami pojazdów:
1) samochodem osobowym,
2) samochodem ci´˝arowo-osobowym i ci´˝arowym

o dopuszczalnej masie ca∏kowitej do 3,5 (trzech i pó∏)
tony.

2. Obj´cie ochronà ubezpieczeniowà dotyczy wy∏àcznie
pojazdów zarejestrowanych/dopuszczonych do ruchu na
terenie Polski, nie starszych ni˝ 14 lat. Pojazdy starsze
ni˝ 10 letnie nie sà obj´te Êwiadczeniami b´dàcymi
nast´pstwem zdarzenia awaria w rozumieniu niniejszych
OWU.

III. Zakres ubezpieczenia

§ 5
W zale˝noÊci od wariantu Umowy zakres ubezpieczenia
obejmuje udzielenie przez Centrum Pomocy Generali
pomocy:
a) doradczej (Zakres Doradca), 
b) serwisowej (Zakres Serwisant), 
c) organizacyjnej (Zakres Organizator),
d) medycznej (Zakres Medyk),
w zwiàzku ze zdarzeniami obj´tymi ochronà ubezpieczeniowà.

Wariant Komfort

§ 6
1. Ubezpieczeniem w wariancie Assistance Komfort obj´te

sà nast´pujàce zdarzenia powsta∏e na terytorium Europy
(z wy∏àczeniem Bia∏orusi, Mo∏dawii, Rosji oraz Ukrainy):
1) wypadek,
2) kradzie˝,
3) wypadek losowy,
4) awaria (za op∏atà dodatkowej sk∏adki).

2. Suma ubezpieczenia w wariancie Komfort wynosi 25.000 z∏.
3. O ile nie umówiono si´ inaczej, Êwiadczenia z zakresu

Organizator przys∏ugujà bez koniecznoÊci skorzystania
ze Êwiadczenia holowania.  

4. Ubezpieczenie Assistance Komfort obejmuje nast´pujàce
Êwiadczenia assistance:
1) zakres Doradca

a) Informacja serwisowa – Centrum Pomocy
Generali udziela Ubezpieczonemu informacji
o rekomendowanych przez Centrum Pomocy
Generali: 
- firmach Êwiadczàcych us∏ugi pomocy

drogowej,
- punktach wulkanizacji opon,
- punktach sprzeda˝y akcesoriów

motoryzacyjnych.

2) zakres Serwisant
a) Dostarczenie paliwa – Pilot dostarczy w∏aÊciwe

paliwo w iloÊci pozwalajàcej na dojechanie do
najbli˝szej czynnej stacji paliw, je˝eli brak paliwa
uniemo˝liwia Ubezpieczonemu kontynuacj´
podró˝y pojazdem. Koszty paliwa ponosi
Ubezpieczony.

b) Holowanie do punktu obs∏ugi – Pilot odholuje
pojazd do najbli˝szego punktu obs∏ugi danej
marki, je˝eli naprawa pojazdu na trasie w ciàgu
60 min nie jest mo˝liwa. 

c) Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej –
Pilot odholuje pojazd osoby poszkodowanej
w wypadku do najbli˝szego punktu obs∏ugi danej
marki, je˝eli istniejà przes∏anki do twierdzenia, 
˝e b´dzie zachodzi∏a odpowiedzialnoÊç Generali
z tytu∏u ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych.

d) Naprawa na trasie – W przypadku unieruchomienia
pojazdu w nast´pstwie zdarzenia obj´tego ochronà,
Pilot dokona naprawy pojazdu na trasie, je˝eli
naprawa pojazdu na trasie jest mo˝liwa w ciàgu
60 min od chwili przyjazdu pilota. Koszty cz´Êci
zamiennych wykorzystanych do naprawy ponosi
Ubezpieczony.

e) Pomoc w wypadkach losowych – Pilot dokona
na miejscu zdarzenia niezb´dnych napraw, je˝eli
mia∏ miejsce wypadek losowy. Koszty cz´Êci
zamiennych wykorzystanych do naprawy ponosi
Ubezpieczony.

3) zakres Organizator
a) Przejazd – Je˝eli zdarzenie mia∏o miejsce

w odleg∏oÊci powy˝ej 50 km w linii prostej od
miejsca zamieszkania ubezpieczonego, Centrum
Pomocy Generali zapewni zorganizowanie
i pokrycie kosztów przejazdu Ubezpieczonego do
miejsca zamieszkania na terytorium RP lub do celu
podró˝y, je˝eli pojazd nie mo˝e zostaç naprawiony
w punkcie obs∏ugi w ciàgu 3 dni od zajÊcia
zdarzenia lub je˝eli odnalezienie pojazdu po
kradzie˝y nie jest mo˝liwe tego samego dnia.
Âwiadczenie w postaci przejazdu Ubezpieczonego
do celu podró˝y przys∏uguje jedynie wtedy, je˝eli
koszt przejazdu do celu podró˝y nie przewy˝sza
kosztu przejazdu do miejsca zamieszkania.
Przejazd Ubezpieczonego odbywa si´ na
warunkach okreÊlonych w § 10.

b) Zakwaterowanie – Centrum Pomocy Generali
zorganizuje i op∏aci rezerwacj´ oraz pobyt
Ubezpieczonego w hotelu dwu- lub
trzygwiazdkowym do czasu naprawienia lub
odnalezienia pojazdu, ale przez maksymalnie
3 doby oraz zorganizuje i op∏aci transport
Ubezpieczonego z miejsca zdarzenia, z punktu
obs∏ugi lub z posterunku policji do hotelu, je˝eli
usuni´cie przyczyny unieruchomienia pojazdu lub
jego odnalezienie po kradzie˝y nie jest mo˝liwe
w dniu zdarzenia. Wyboru hotelu dokonuje
Centrum Pomocy Generali. Âwiadczenie
przys∏uguje tak˝e pasa˝erom w przypadku
hospitalizacji kierowcy, je˝eli ˝aden z pasa˝erów
nie posiada prawa jazdy lub nie mo˝e kierowaç
pojazdem. Âwiadczenie nie przys∏uguje, je˝eli
zdarzenie mia∏o miejsce w odleg∏oÊci do 75 km
w linii prostej od miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego. Je˝eli Ubezpieczony korzysta
ze Êwiadczenia „Przejazd”, „Kierowca zast´pczy”,
„Pojazd zast´pczy” lub „Opieka nad dzieçmi”
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i nie mo˝e skorzystaç z niego tego samego dnia,
wówczas przys∏uguje mu jeden nocleg w hotelu.

c) Pojazd zast´pczy – Centrum Pomocy Generali
zapewni w miar´ mo˝liwoÊci lokalnych pojazd
zast´pczy, je˝eli dokonanie naprawy pojazdu nie
jest mo˝liwe w ciàgu jednego dnia lub je˝eli pojazd
zosta∏ skradziony. Okres udost´pnienia pojazdu
zast´pczego, wyszczególniony na polisie, wynosi
w zale˝noÊci od wybranego zakresu ochrony 3, 7
lub 14 dni i nie mo˝e przekroczyç czasu
technologicznego przewidzianego na napraw´
pojazdu lub odzyskania go po kradzie˝y.
W przypadku pojazdu osobowego Centrum
Pomocy Generali zapewni pojazd zast´pczy
o klasie porównywalnej z pojazdem
Ubezpieczonego, lecz o pojemnoÊci silnika
nieprzekraczajàcej 2000 cm3. W przypadku pojazdu
dostawczego Centrum Pomocy Generali zapewni
Ubezpieczonemu pojazd tej samej klasy lub
zrefunduje Ubezpieczonemu zrycza∏towane koszty
wynajmu pojazdu zast´pczego w wysokoÊci 300 z∏
za ka˝dy dzieƒ. W przypadku skorzystania przez
Ubezpieczonego z rycza∏tu jest on zobowiàzany do
poinformowania Centrum Pomocy Generali
o zamiarze wynaj´cia pojazdu oraz do
samodzielnego pokrycia kosztów wynaj´cia
pojazdu zast´pczego. Nast´pnie w terminie 7 dni
od powrotu do RP, ale nie póêniej ni˝ w terminie
14 dni od zajÊcia zdarzenia, Ubezpieczony winien
z∏o˝yç w Centrum Pomocy Generali wniosek
o refundacj´ oraz faktur´ dokumentujàcà
poniesienie kosztów. Centrum Pomocy Generali
refunduje zrycza∏towane koszty w terminie 30 dni
od z∏o˝enia wniosku o refundacj´. 
W przypadku pojazdu inwalidzkiego, specjalnie
zaadaptowanego, Centrum Pomocy Generali
zapewni pojazd zast´pczy z kierowcà, je˝eli ˝aden
z pasa˝erów nie mo˝e prowadziç tego pojazdu.
Âwiadczenia w postaci pojazdu zast´pczego nie
obejmujà kosztów paliwa, op∏at drogowych i innych
op∏at zwiàzanych z eksploatacja pojazdu.

d) Transport przyczepy – W przypadku spe∏nienia
Êwiadczenia holowania Pilot przetransportuje
ciàgni´tà przez pojazd przyczep´ kempingowà
lub towarowà o dopuszczalnej ∏adownoÊci do
500 kg do miejsca naprawy pojazdu lub na
najbli˝szy parking. Transport przyczepy do
miejsca zamieszkania w∏aÊciciela pojazdu lub do
celu podró˝y przys∏uguje, je˝eli pojazd zosta∏
skradziony i nieodnaleziony w terminie 3 dni od
momentu zg∏oszenia kradzie˝y policji lub je˝eli
pojazd zosta∏ uszkodzony w takim zakresie, ˝e
nie nadaje si´ on do naprawy i zostanie
z∏omowany lub b´dzie holowany do miejsca
zamieszkania Ubezpieczonego. Âwiadczenie
w postaci transportu przyczepy do celu podró˝y
przys∏uguje, je˝eli koszt transportu do celu
podró˝y nie przekracza kosztu transportu do
miejsca zamieszkania.

Wariant Lux

§ 7
1. Ubezpieczeniem w wariancie Assistance Lux obj´te sà

nast´pujàce zdarzenia powsta∏e na terytorium Europy
(z wy∏àczeniem Bia∏orusi, Mo∏dawii, Rosji oraz Ukrainy):
1) wypadek,
2) kradzie˝,

3) wypadek losowy,
4) nieszcz´Êliwy wypadek, nag∏e zachorowanie,
5) awaria (za op∏ata dodatkowej sk∏adki).

2. Suma ubezpieczenia w wariancie Lux wynosi 45.000 z∏.
3. Ubezpieczenie Assistance Lux obejmuje wszystkie

Êwiadczenia Assistance przys∏ugujàce w wariancie
Assistance Komfort, oraz ponadto:
1) zakres Doradca

a) Informacje potrzebne w razie wyjazdu za granic´
– Centrum Pomocy Generali udzieli
Ubezpieczonemu informacji potrzebnych w razie
wyjazdu do paƒstw, w których obowiàzuje
ubezpieczenie Generali Assistance. Udzielane
informacje mogà dotyczyç nast´pujàcych tematów:
- pogoda,
- ceny autostrad,
- kursy walut,
- podstawowe ró˝nice w przepisach

drogowych,
- podstawowe przepisy celne,
- adresy polskich placówek dyplomatycznych,
- post´powanie i procedury w razie wypadku

samochodowego,
- Êwi´ta paƒstwowe i koÊcielne.

b) Informacje o rekomendowanych
wypo˝yczalniach – Centrum Pomocy Generali
udzieli Ubezpieczonemu informacji dotyczàcych
rekomendowanych przez Centrum Pomocy
Generali wypo˝yczalni pojazdów oraz mo˝liwoÊci
zarezerwowania pojazdu zast´pczego na koszt
Ubezpieczonego, niezale˝nie od tego, czy zasz∏o
zdarzenie obj´te ubezpieczeniem.

c) Przekazanie informacji – Centrum Pomocy
Generali przeka˝e niezb´dne informacje osobie
bliskiej, zak∏adowi pracy lub innej wskazanej
osobie, je˝eli z powodu zdarzenia obj´tego
ubezpieczeniem nastàpi opóênienie lub zmiana
przebiegu podró˝y Ubezpieczonego.

2) zakres Organizator
a) Transport baga˝u – Centrum Pomocy Generali

zapewni zorganizowanie i pokrycie kosztów
transportu przewo˝onego przez Ubezpieczonego
baga˝u osobistego o wadze nieprzekraczajàcej
500 kg do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego
na terytorium RP lub do celu podró˝y, je˝eli pojazd
nie mo˝e zostaç naprawiony w punkcie obs∏ugi
w ciàgu 3 dni lub odnalezienie pojazdu po
kradzie˝y nie jest mo˝liwe tego samego dnia.
Âwiadczenie w postaci transportu baga˝u do celu
podró˝y przys∏uguje, je˝eli koszt transportu do celu
podró˝y nie przewy˝sza kosztu transportu do
miejsca zamieszkania. Âwiadczenie w postaci
transportu baga˝u nie przys∏uguje, je˝eli Centrum
Pomocy Generali zapewnia zorganizowanie
i pokrycie kosztów przejazdu Ubezpieczonego,
a waga baga˝u przypadajàcego na jednà osob´
w wieku powy˝ej 16 lat nie przekracza 20 kg, zaÊ
waga baga˝u przypadajàcego  na jednà osob´
w wieku poni˝ej 16 lat nie przekracza 10 kg.

b) Holowanie pojazdu do innego punktu obs∏ugi
lub do punktu obs∏ugi w miejscu zamieszkania
– Je˝eli pojazd uleg∏ awarii na terenie RP i nie
mo˝e zostaç naprawiony w najbli˝szym punkcie
obs∏ugi w sposób umo˝liwiajàcy bezpiecznà
i zgodnà z przepisami kontynuacj´ jazdy, to
Centrum Pomocy Generali zorganizuje i op∏aci
holowanie pojazdu do innego odpowiedniego
punktu obs∏ugi wed∏ug wyboru Centrum Pomocy
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Generali. Gdy naprawa pojazdu w sposób
umo˝liwiajàcy bezpiecznà i zgodnà z przepisami
kontynuacj´ jazdy  w innym punkcie obs∏ugi nie
b´dzie mo˝liwa, pojazd zostanie odholowany do
punktu obs∏ugi najbli˝szego od miejsca
zamieszkania w∏aÊciciela pojazdu. Decyzj´ o tym,
czy pojazd b´dzie holowany do innego punktu
obs∏ugi, czy do punktu obs∏ugi najbli˝szego od
miejsca zamieszkania w∏aÊciciela, podejmuje
Centrum Pomocy Generali w porozumieniu
z Ubezpieczonym.

c) Holowanie pojazdu do innego punktu obs∏ugi
lub do punktu obs∏ugi w miejscu zamieszkania
– Je˝eli pojazd uleg∏ wypadkowi na terenie RP
i nie mo˝e uczestniczyç w ruchu drogowym
w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami,
Centrum Pomocy Generali zorganizuje i op∏aci
holowanie pojazdu do najbli˝szego punktu
obs∏ugi lub do punktu obs∏ugi najbli˝szego od
miejsca zamieszkania w∏aÊciciela pojazdu.
Decyzj´ o tym, czy pojazd b´dzie holowany do
innego punktu obs∏ugi, czy do punktu obs∏ugi
najbli˝szego od miejsca zamieszkania
w∏aÊciciela, podejmuje Ubezpieczony.

d) Parking – Centrum Pomocy Generali zorganizuje
i op∏aci postój pojazdu na parkingu strze˝onym,
je˝eli pojazd zosta∏ unieruchomiony w zwiàzku 
ze zdarzeniem obj´tym ubezpieczeniem.
Centrum Pomocy Generali zorganizuje i op∏aci
postój pojazdu maksymalnie przez okres 10 dni,
ale nie d∏u˝ej ni˝ do czasu, w którym b´dzie on
móg∏ zostaç umieszczony w warsztacie
naprawczym lub odholowany do miejsca
zamieszkania Ubezpieczonego.

e) Odwiezienie zwierzàt – Centrum Pomocy Generali
zapewni zorganizowanie i pokrycie kosztów
powrotu do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego
na terenie RP zwierzàt domowych znajdujàcych si´
pod wy∏àcznà opiekà Ubezpieczonego oraz
pokrywa koszty wy˝ywienia i opieki nad
zwierz´tami podczas powrotu, je˝eli nastàpi∏ zgon
Ubezpieczonego wskutek nieszcz´Êliwego
wypadku lub nag∏ego zachorowania lub gdy
Ubezpieczony jest hospitalizowany d∏u˝ej ni˝ 3 dni
wskutek nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego
zachorowania. Przewóz zwierzàt odbywa si´
Êrodkiem transportu wed∏ug wyboru Centrum
Pomocy Generali. Âwiadczenie w postaci
odwiezienia zwierzàt przys∏uguje jedynie wtedy,
gdy osoba wskazana przez Ubezpieczonego lub
osob´ bliskà zagwarantuje opiek´ nad zwierz´tami
w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego.
Âwiadczenie nie przys∏uguje, je˝eli waga jednego
zwierz´cia przekracza 150 kg. Centrum Pomocy
Generali nie organizuje i nie pokrywa kosztów
opieki weterynaryjnej oraz hotelu dla zwierzàt.

f) Odbiór pojazdu – Centrum Pomocy Generali
zapewni zorganizowanie oraz pokrycie kosztów
przejazdu w∏aÊciciela lub osoby przez niego
upowa˝nionej w celu odebrania pojazdu po
naprawie lub odzyskanego po kradzie˝y, je˝eli
pojazd zosta∏ odzyskany po kradzie˝y lub zosta∏
naprawiony w miejscu oddalonym o ponad
75 km w linii prostej od miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego. Âwiadczenie w postaci odbioru
pojazdu przys∏uguje, je˝eli okres pomi´dzy
zg∏oszeniem kradzie˝y, a jego odnalezieniem lub
pomi´dzy awarià/wypadkiem, a zakoƒczeniem

naprawy przekroczy∏ 3 dni. Przejazd w∏aÊciciela
pojazdu odbywa si´ na warunkach okreÊlonych
w § 10. 

g) Dostarczenie i monta˝ ∏aƒcuchów na ko∏a –
Centrum Pomocy Generali zapewni dostarczenie
i monta˝ na ko∏ach ubezpieczonego pojazdu
odpowiednich ∏aƒcuchów, je˝eli warunki
pogodowe nie pozwalajà na bezpiecznà
kontynuacj´ jazdy bez ∏aƒcuchów, a pojazd nie
jest w nie wyposa˝ony. Âwiadczenie przys∏uguje
jeden raz w roku i wy∏àcznie na terenie Polski.
Koszt zakupu ∏aƒcuchów ponosi Ubezpieczony.

h) Specjalistyczna pomoc na autostradzie –
Centrum Pomocy Generali zwróci Ubezpieczonemu
koszty specjalistycznej pomocy, je˝eli mia∏o miejsce
unieruchomienie pojazdu na autostradzie
i Ubezpieczony skorzysta∏ z pomocy specjalnych
s∏u˝b drogowych majàcych wy∏àczne prawo do
udzielania pomocy na autostradzie i niedzia∏ajàcych
na zlecenie Centrum Pomocy Generali. W tym
przypadku Ubezpieczony zobowiàzany jest do
pokrycia kosztów specjalistycznej pomocy oraz
poinformowania o tym Centrum Pomocy Generali
w dniu zdarzenia. Nast´pnie w terminie 7 dni od
zajÊcia zdarzenia lub 7 dni od powrotu do RP, ale
nie póêniej ni˝ w terminie 14 dni od zajÊcia
zdarzenia, Ubezpieczony winien z∏o˝yç w Centrum
Pomocy Generali wniosek o refundacj´. Centrum
Pomocy Generali refunduje koszty do
równowartoÊci 2000 z∏ w terminie 30 dni od z∏o˝enia
wniosku o refundacj´ zawierajàcego oryginalne
rachunki. Refundacja nast´puje w z∏otych polskich
wg Êredniego kursu walut obcych NBP
obowiàzujàcego w dniu zdarzenia. 

i) Dostawa cz´Êci zamiennych – Centrum Pomocy
Generali zorganizuje i op∏aci dostaw´ cz´Êci
zamiennych niezb´dnych do dokonania naprawy
pojazdu umo˝liwiajàcej bezpiecznà i zgodnà
z przepisami kontynuacj´ jazdy, je˝eli cz´Êci
zamienne niezb´dne do naprawy nie sà dost´pne
w punkcie obs∏ugi i punkt obs∏ugi nie jest
w stanie sprowadziç cz´Êci w terminie 3 dni.
Centrum Pomocy Generali nie ponosi kosztów
cz´Êci zamiennych oraz nie ponosi
odpowiedzialnoÊci za termin sprowadzenia
cz´Êci, za przerwanie produkcji i brak mo˝liwoÊci
sprowadzenia cz´Êci zamiennych.

j) Z∏omowanie pojazdu – Na potwierdzony
notarialnie wniosek w∏aÊciciela pojazdu Centrum
Pomocy Generali zapewni zorganizowanie
i pokrycie kosztów legalnego z∏omowania
pojazdu oraz formalnoÊci zwiàzanych ze
z∏omowaniem, je˝eli wypadek mia∏ miejsce za
granicà i gdy naprawa lub holowanie sà zdaniem
Generali ekonomicznie nieuzasadnione. 

k) Pomoc w formalnoÊciach oraz w wype∏nianiu
deklaracji wypadkowej – Centrum Pomocy
Generali udzieli Ubezpieczonemu telefonicznej
pomocy podczas wype∏niania deklaracji
wypadkowej oraz poinformuje go o formalnoÊciach
zwiàzanych ze zg∏aszaniem wypadku w danym
kraju. Je˝eli  wypadek mia∏ miejsce za granicà,
Centrum Pomocy Generali mo˝e zapewniç
telefoniczny serwis t∏umacza, który pomo˝e
Ubezpieczonemu podczas dope∏niania ww.
formalnoÊci.

l) Pomoc w otrzymaniu dokumentów zast´pczych
– Centrum Pomocy Generali udzieli
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Ubezpieczonemu pomocy w otrzymaniu
dokumentów zast´pczych, poniesie koszty
urz´dowe, koszty transportu dokumentów oraz
ewentualnego przejazdu Ubezpieczonego
pociàgiem lub autobusem wed∏ug wyboru Centrum
Pomocy Generali do polskiej placówki konsularnej
wystawiajàcej dokumenty zast´pcze, je˝eli
w zwiàzku ze zdarzeniem obj´tym ubezpieczeniem
majàcym miejsce za granicà, Ubezpieczony utraci∏
dokumenty niezb´dne do kontynuacji podró˝y.
Âwiadczenie przys∏uguje po zg∏oszeniu utraty
dokumentów odpowiednim w∏adzom i po
przed∏o˝eniu przez Ubezpieczonego pisemnego
zaÊwiadczenia o zg∏oszeniu utraty dokumentów
odpowiednim w∏adzom.

m) Zorganizowanie pomocy prawnej – Centrum
Pomocy Generali pomo˝e Ubezpieczonemu
znaleêç i nawiàzaç kontakt z prawnikiem, który
b´dzie reprezentowa∏ go w post´powaniu
sàdowym, je˝eli przeciwko Ubezpieczonemu
wszcz´to za granicà post´powanie w zwiàzku
z majàcym miejsce za granicà wypadkiem
drogowym lub wykroczeniem przeciwko
obowiàzujàcym miejscowo przepisom ruchu
drogowego. OdpowiedzialnoÊcià Generali nie sà
obj´te wszelkie Êwiadczenia zwiàzane z pracà
zawodowà lub ze sprawà karnà Ubezpieczonego.
Generali nie odpowiada za dzia∏ania podejmowane
przez prawnika.

n) Kierowca zast´pczy – Centrum Pomocy Generali
zapewni us∏ug´ kierowcy zast´pczego, który
przewiezie Ubezpieczonego do miejsca
zamieszkania na terenie Polski lub do celu
podró˝y, je˝eli wskutek nieszcz´Êliwego wypadku
lub nag∏ego zachorowania nastàpi∏ zgon kierowcy
lub kierowca jest hospitalizowany d∏u˝ej ni˝ 3 dni
lub nie mo˝e prowadziç pojazdu, co pisemnie
potwierdzi lekarz prowadzàcy leczenie. Us∏uga
kierowcy zast´pczego przys∏uguje jedynie
w przypadku, gdy ˝aden z pasa˝erów nie posiada
prawa jazdy lub nie mo˝e kierowaç pojazdem.
Âwiadczenie w postaci przewozu do celu podró˝y
przys∏uguje, je˝eli koszt przewozu do celu podró˝y
nie przekracza kosztu przewozu do miejsca
zamieszkania. Koszty paliwa i op∏at drogowych
ponosi Ubezpieczony. Âwiadczenie przys∏uguje
maksymalnie na okres 3 dni. O trasie podró˝y
decyduje Centrum Pomocy Generali. Centrum
Pomocy Generali zapewni ponadto przejazd
Ubezpieczonego na warunkach okreÊlonych 
w § 10, je˝eli na skutek braku miejsca w pojeêdzie
ze wzgl´du na zaanga˝owanie kierowcy
zast´pczego Ubezpieczony utraci∏ mo˝liwoÊç
przejazdu ubezpieczonym pojazdem.

o) Opieka nad dzieçmi – Centrum Pomocy Generali
zapewni zorganizowanie i pokrycie kosztów
zakwaterowania i powrotu do miejsca zamieszkania
na terytorium RP niepe∏noletnich dzieci
znajdujàcych si´ pod wy∏àcznà opiekà
Ubezpieczonego oraz wy˝ywienia i opieki nad
dzieçmi podczas powrotu, je˝eli nastàpi∏ zgon
kierowcy wskutek nieszcz´Êliwego wypadku lub
nag∏ego zachorowania lub gdy kierowca jest
hospitalizowany d∏u˝ej ni˝ 3 dni wskutek
nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego
zachorowania. Przejazd dzieci odbywa si´ na
warunkach okreÊlonych w § 10. Centrum Pomocy
Generali decyduje o trasie powrotu dzieci. Koszty

powrotu dzieci pokrywane sà przez Centrum
Pomocy Generali wy∏àcznie w przypadku, gdy
powrót dzieci nie móg∏ nastàpiç przy wykorzystaniu
wczeÊniej zaplanowanego Êrodka transportu.

3) zakres Medyk
a) Informacja o lekarzu – Centrum Pomocy Generali

udzieli Ubezpieczonemu informacji o adresie
odpowiedniej placówki medycznej w razie nag∏ego
zachorowania lub nieszcz´Êliwego wypadku
Ubezpieczonego za granicà w przypadkach
niewymagajàcych transportu medycznego. 

b) Transport medyczny – W przypadku nag∏ego
zachorowania lub nieszcz´Êliwego wypadku
Ubezpieczonego za granicà Centrum Pomocy
Generali zapewni zorganizowanie i pokrycie
udokumentowanych kosztów:
- transportu Ubezpieczonego Êrodkiem

transportu odpowiednim do stanu zdrowia
Ubezpieczonego z miejsca nieszcz´Êliwego
wypadku lub nag∏ego zachorowania do
najbli˝szego szpitala lub placówki s∏u˝by
zdrowia, o ile wymaga tego stan zdrowia
Ubezpieczonego,

- transportu Ubezpieczonego do innego
szpitala, je˝eli placówka medyczna, w której
Ubezpieczony jest hospitalizowany, nie
zapewnia opieki medycznej dostosowanej 
do jego stanu zdrowia, zgodnie z pisemnym
zaleceniem lekarza prowadzàcego leczenie,
po uzgodnieniu z Centrum Pomocy Generali,

- transportu Ubezpieczonego do RP – do
placówki s∏u˝by zdrowia lub miejsca
zamieszkania, o ile wymaga tego stan
zdrowia Ubezpieczonego oraz gdy transport
ten odbywa si´ zgodnie z pisemnym
zaleceniem lekarza prowadzàcego leczenie,
zaakceptowanym przez Centrum Pomocy
Generali; o wyborze miejsca, do którego
odbywa si´ transport decyduje Centrum
Pomocy Generali,

- wynagrodzenia personelu medycznego
podczas transportu do RP – do placówki
s∏u˝by zdrowia lub miejsca zamieszkania,
który odbywa si´ Êrodkiem transportu
dostosowanym do stanu zdrowia
Ubezpieczonego, zgodnie z pisemnym
zaleceniem lekarza prowadzàcego leczenie,
po uzgodnieniu z Centrum Pomocy Generali;
o wyborze miejsca, do którego odb´dzie si´
transport, decyduje Centrum Pomocy
Generali.

c) Badanie i zabiegi ambulatoryjne – Centrum
Pomocy Generali zapewni zorganizowanie
i pokrycie udokumentowanych kosztów badania
i zabiegów ambulatoryjnych w przypadku
nag∏ego zachorowania lub nieszcz´Êliwego
wypadku Ubezpieczonego za granicà. Centrum
Pomocy Generali organizuje i pokrywa koszty
tylko tych badaƒ, których nie mo˝na by∏o ze
wzgl´du na stan zdrowia Ubezpieczonego
od∏o˝yç do czasu powrotu do RP. W przypadku,
gdy koszty leczenia nie przekroczà
równowartoÊci 100 z∏ wg Êredniego kursu walut
obcych NBP w dniu zdarzenia, Ubezpieczony jest
zobowiàzany pokryç je sam.

d) Hospitalizacja – Centrum Pomocy Generali
zapewni zorganizowanie i pokrycie
udokumentowanych kosztów pobytu w szpitalu, tj.
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leczenia, zabiegów i operacji w przypadku nag∏ego
zachorowania lub nieszcz´Êliwego wypadku
Ubezpieczonego za granicà. Centrum Pomocy
Generali zapewni zorganizowanie i pokrycie
kosztów (nieprzekraczajàcych op∏at pobieranych za
leczenie przypadków o podobnym charakterze
w miejscowoÊci, w której udzielana jest opieka
medyczna) jedynie takich zabiegów, operacji
i leczenia, których przeprowadzenia nie mo˝na
by∏o ze wzgl´du na stan zdrowia Ubezpieczonego
od∏o˝yç do czasu powrotu do RP. Centrum Pomocy
Generali dokonuje wyboru szpitala, który najlepiej
odpowiada stanowi zdrowia Ubezpieczonego,
rezerwuje miejsce i, jeÊli stan zdrowia
Ubezpieczonego tego wymaga, organizuje dowóz
do szpitala Êrodkiem transportu sanitarnego,
informuje szpital o warunkach p∏atnoÊci oraz
pozostaje w ciàg∏ym kontakcie ze szpitalem.

e) Dostarczenie lekarstwa – Centrum Pomocy
Generali zorganizuje i op∏aci dostarczenie
Ubezpieczonemu lekarstwa koniecznego dla
ratowania ˝ycia Ubezpieczonego w przypadku
nag∏ego zachorowania lub nieszcz´Êliwego
wypadku Ubezpieczonego za granicà.
Âwiadczenie dostarczenia lekarstwa przys∏uguje
jedynie wtedy, gdy danego lekarstwa nie mo˝na
nabyç w paƒstwie, w którym dosz∏o do
zachorowania lub wypadku i gdy nie mo˝na tam
nabyç leków o podobnym dzia∏aniu. Centrum
Pomocy Generali mo˝e uzale˝niç dostarczenie
lekarstwa od wyników konsultacji lekarza
Centrum Pomocy Generali z lekarzem
prowadzàcym leczenie. 

f) Wizyta osoby bliskiej – Centrum Pomocy
Generali zapewni zorganizowanie oraz pokrycie
kosztów podró˝y do miejsca hospitalizacji
Ubezpieczonego i z powrotem do RP jednej
osoby bliskiej wezwanej przez Ubezpieczonego
do towarzyszenia mu w przypadku jego
hospitalizacji wskutek nag∏ego zachorowania lub
nieszcz´Êliwego wypadku. Centrum Pomocy
Generali zapewni tak˝e zakwaterowanie osoby
bliskiej w hotelu dwu- lub trzygwiazdkowym przez
okres nie d∏u˝szy ni˝ 7 dni. Wizyta osoby bliskiej
przys∏uguje, je˝eli okres hospitalizacji
Ubezpieczonego przekracza 7 dni oraz je˝eli
obecnoÊç osoby wezwanej do opieki jest
konieczna i potwierdzona na piÊmie przez lekarza
prowadzàcego leczenie. Przejazd osoby bliskiej
odbywa si´ na warunkach okreÊlonych w § 10.
Âwiadczenie w postaci wizyty osoby bliskiej mo˝e
byç wykorzystane tylko jeden raz w odniesieniu
do jednego zdarzenia. Âwiadczenie nie
przys∏uguje, jeÊli Ubezpieczonemu towarzyszy
w podró˝y osoba pe∏noletnia.

g) Opieka osoby towarzyszàcej – Centrum
Pomocy Generali zapewni zorganizowanie
i pokrycie kosztów zakwaterowania towarzyszàcej
Ubezpieczonemu w podró˝y pe∏noletniej osoby,
która b´dzie opiekowaç si´ Ubezpieczonym
w miejscu jego hospitalizacji oraz jej powrotu do
RP. Centrum Pomocy Generali zapewni ponadto
zakwaterowanie osoby towarzyszàcej przez okres
nie d∏u˝szy ni˝ 7 dni w hotelu dwu- lub
trzygwiazdkowym. Opieka osoby towarzyszàcej
przys∏uguje w przypadku hospitalizacji
Ubezpieczonego wskutek nag∏ego zachorowania
lub nieszcz´Êliwego wypadku trwajàcej przez

okres d∏u˝szy ni˝ 7 dni, o ile obecnoÊç osoby
towarzyszàcej jest konieczna i potwierdzona 
na piÊmie przez lekarza prowadzàcego leczenie.
Przejazd osoby towarzyszàcej odbywa si´ na
warunkach okreÊlonych w § 10. Âwiadczenie
mo˝e byç wykorzystane tylko jeden raz
w odniesieniu do jednego zdarzenia. Koszty
powrotu do RP osoby towarzyszàcej
Ubezpieczonemu pokrywane sà przez Centrum
Pomocy Generali wy∏àcznie w przypadku, gdy
powrót osoby towarzyszàcej Ubezpieczonemu
nie móg∏ nastàpiç przy wykorzystaniu wczeÊniej
zaplanowanego Êrodka transportu.

h) Transport zw∏ok lub koszty pogrzebu –
W przypadku Êmierci Ubezpieczonego za granicà
wskutek nieszcz´Êliwego wypadku lub nag∏ego
zachorowania Centrum Pomocy Generali pokryje
koszty pochówku za granicà do wysokoÊci
równowartoÊci 2000 z∏ wg Êredniego kursu walut
obcych NBP w dniu dokonania p∏atnoÊci lub
zapewni zorganizowanie i pokrycie kosztów
transportu zw∏ok do miejsca pochówku w RP,
pod warunkiem, ˝e koszty te nie zostanà pokryte
z innych êróde∏.

§ 8
Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o wyp∏acone
Êwiadczenia w czasie trwania Umowy.

§ 9
1. Âwiadczenia Assistance zwiàzane z pomocà serwisowà,

organizacyjnà i medycznà ograniczone sà do pi´ciu
zdarzeƒ zg∏oszonych Centrum Pomocy Generali
w okresie okreÊlonym w Umowie.

2. Nie mo˝na ∏àczyç ze sobà nast´pujàcych Êwiadczeƒ:
1) kierowca zast´pczy, opieka nad dzieçmi, pojazd

zast´pczy i przejazd Ubezpieczonego,
2) kierowca zast´pczy, sprowadzenie pojazdu, odbiór

pojazdu, holowanie pojazdu do miejsca zamieszkania
i z∏omowanie pojazdu,

3) transport baga˝u i pojazd zast´pczy,
4) wizyta osoby bliskiej i opieka osoby towarzyszàcej.

§ 10
Przejazd organizowany i op∏acany przez Centrum Pomocy
Generali odbywa si´ pociàgiem w pierwszej klasie lub
autobusem wed∏ug wyboru Centrum Pomocy Generali.
W przypadku wariantu Assistance Lux Centrum Pomocy
Generali pokrywa koszty transportu samolotem w klasie
ekonomicznej, je˝eli zdarzenie mia∏o miejsce za granicà,
a przewidziany czas podró˝y pociàgiem lub autobusem
wynosi wi´cej ni˝ 12 godzin.

IV. Wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci

§ 11
Umowa nie obejmuje Êwiadczeƒ Assistance w przypadku
pojazdów, które nie posiadajà aktualnego badania
technicznego dopuszczajàcego pojazd do ruchu
i poÊwiadczonego w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

§ 12
W ka˝dym przypadku ubezpieczeniem nie sà obj´te
zdarzenia majàce miejsce w krajach, na terenie których
prowadzone sà dzia∏ania wojenne

§ 13
1. Generali pokrywa wy∏àcznie koszty tych Êwiadczeƒ

Assistance, które zosta∏y zaakceptowane i zorganizowane



7

Ogólne warunki ubezpieczenia Generali Assistance

przez Centrum Pomocy Generali za wyjàtkiem refundacji
kosztów wynaj´cia zast´pczego pojazdu dostawczego
(§ 6 ust. 4 pkt 3 lit. c) oraz specjalistycznej pomocy na
autostradzie (§ 7 ust. 3 pkt 2 lit. h). 

2. W przypadku, gdy Ubezpieczajàcy z winy umyÊlnej lub
ra˝àcego niedbalstwa nie zawiadomi∏, Generali
w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia obj´tego
ubezpieczeniem o jego zajÊciu Generali mo˝e
odpowiednio zmniejszyç Êwiadczenie, je˝eli przyczyni∏o
si´ to do zwi´kszenia szkody lub uniemo˝liwi∏o Generali
ustalenie okolicznoÊci i skutków zdarzenia.

§ 14
1. Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za koszty:

1) naprawy pojazdu w punkcie obs∏ugi, konserwacji
i eksploatacji pojazdu oraz kosztów paliwa i cz´Êci
zamiennych,

2) leczenia, transportu medycznego i transportu zw∏ok,
je˝eli nag∏e zachorowanie lub nieszcz´Êliwy wypadek
by∏y nast´pstwem chorób, o których Ubezpieczony
wiedzia∏ przed wyruszeniem w podró˝ oraz ich
powik∏aƒ,

3) Êwiadczeƒ Assistance zwiàzanych z wypadkiem,
nieszcz´Êliwym wypadkiem i nag∏ym zachorowaniem
w odniesieniu do Ubezpieczonego, co do którego
istnia∏y przeciwwskazania lekarskie co do prowadzenia
pojazdów mechanicznych,

4) zabiegów ambulatoryjnych, hospitalizacji, wizyty osoby
bliskiej lub opieki osoby towarzyszàcej w przypadku,
gdy wed∏ug opinii lekarza Centrum Pomocy Generali
moment rozpocz´cia leczenia mo˝e byç od∏o˝ony do
momentu powrotu Ubezpieczonego do Polski lub gdy
Ubezpieczony odmówi powrotu do Polski wbrew
decyzji lekarza Centrum Pomocy Generali uzgodnionej
z lekarzem prowadzàcym leczenie,

5) leczenia przekraczajàcego zakres us∏ug medycznych
niezb´dny do przywrócenia stanu zdrowia
umo˝liwiajàcego powrót Ubezpieczonego do Polski,

6) przeprowadzania badaƒ dodatkowych,
niepotrzebnych do rozpoznania lub leczenia choroby,
badaƒ kontrolnych oraz uzyskania zaÊwiadczeƒ
lekarskich i wykonywania szczepieƒ profilaktycznych,

7) operacji plastycznych lub zabiegów kosmetycznych,
8) specjalnego od˝ywiania Ubezpieczonego, masa˝y,

kàpieli, inhalacji, gimnastyki leczniczej, naÊwietlania
(nawet gdy którykolwiek z tych Êrodków by∏ zalecony
przez lekarza) oraz innych zabiegów rehabilitacyjnych
i fizykoterapii,

9) korzystania podczas pobytu w szpitalu z us∏ug innych
ni˝ standardowe, a w szczególnoÊci kosztów
dodatkowej instalacji sprz´tu radiowego
i telewizyjnego, kosztów rozmów telefonicznych,
kosztów us∏ug fryzjerskich lub kosmetycznych itp.

2. Âwiadczenia wynikajàce z niniejszych OWU nie
przys∏ugujà, je˝eli zdarzenia by∏y spowodowane:
1) bezpoÊrednio lub poÊrednio zamieszkami,

wewn´trznymi niepokojami, blokadami dróg,
wydarzeniami wojennymi, trz´sieniem lub tàpni´ciem
ziemi lub dzia∏aniem energii jàdrowej,

2) innymi okolicznoÊciami, które by∏y nast´pstwem
dzia∏ania si∏y wy˝szej, majàcymi bezpoÊredni wp∏yw
na mo˝liwoÊç wykonania Êwiadczenia Assistance lub
na opóênienia w wykonaniu tych Êwiadczeƒ,

3) u˝ywaniem pojazdu niezgodnie z jego
przeznaczeniem,

4) na terenie, na którym uwarunkowania terenu lub
oficjalne zakazy uniemo˝liwiajà  zapewnienie
Êwiadczeƒ Assistance,

5) podczas wykorzystania pojazdu w celu dokonania
czynu karalnego,

6) podczas lub w nast´pstwie udzia∏u pojazdu
w rajdach, konkursach, wyÊcigach, testach
i przygotowaniach do nich,

7) podczas Êwiadczenia p∏atnych us∏ug, polegajàcych
m.in. na przewozie osób i ∏adunków,

8) podczas u˝ywania pojazdu przez kierowc´
nieuprawnionego i nieupowa˝nionego lub po u˝yciu
alkoholu albo po za˝yciu innych Êrodków odurzajàcych,

9) umyÊlnie przez Ubezpieczajàcego/Ubezpieczonego
lub przez osob´, z którà pozostaje we wspólnym
gospodarstwie domowym oraz spowodowane
ra˝àcym niedbalstwem Ubezpieczajàcego/
Ubezpieczonego, chyba ˝e zap∏ata odszkodowania
odpowiada w danych okolicznoÊciach wzgl´dom
s∏usznoÊci,

10) unieruchomieniem pojazdu w zwiàzku
z przeprowadzanà konserwacjà lub przeglàdem,

11) zaniechaniem natychmiastowego zg∏oszenia do
Centrum Pomocy Generali zdarzenia obj´tego
ubezpieczeniem lub niezastosowaniem si´ do jej
zaleceƒ.

§ 15
1. Je˝eli Ubezpieczony podejmie decyzj´

o przeprowadzeniu na w∏asny koszt innych czynnoÊci
serwisowych (jak np. okresowy przeglàd pojazdu,
drobne naprawy itp.), poza niezb´dnymi naprawami
b´dàcymi nast´pstwem zdarzeƒ uprawniajàcych do
korzystania z Êwiadczeƒ Centrum Pomocy Generali, czas
trwania czynnoÊci tego typu w ˝adnym wypadku nie
mo˝e byç dodany do czasu naprawy uszkodzonego
pojazdu.

2. Generali nie odpowiada za nast´pstwa oczekiwania 
na cz´Êci.

3. Generali oraz Centrum Pomocy Generali nie odpowiada
za szkody na mieniu i osobie oraz za szkody
o charakterze handlowym lub zawodowym powsta∏e
w zwiàzku ze Êwiadczeniem Assistance.

4. Âwiadczenie Assistance nie przys∏uguje osobom
przewo˝onym odp∏atnie oraz autostopowiczom.

V. Umowa ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia.

§ 16
1. Z zastrze˝eniem ust.2 zawierajàc Umow´ Ubezpieczajàcy

mo˝e wybraç jeden z nast´pujàcych wariantów
zwiàzanych z zakresem ubezpieczenia: Assistance
Komfort, Assistance Lux. 

2. Je˝eli nie umówiono si´ inaczej Êwiadczenia Assistance
ograniczane sà do pomocy w zakresie naprawy na trasie
lub holowania pojazdu, je˝eli pojazd jest u˝ywany przez:
1) Nauk´ jazdy,
2) Wypo˝yczalnie samochodów,
3) Policj´, Si∏y Zbrojne, Paƒstwowà lub Ochotniczà Stra˝

Po˝arnà, Stra˝ Granicznà.
3. JeÊli strony nie ustali∏y inaczej, Umowa zawierana jest 

na wniosek Ubezpieczajàcego na okres 12 miesi´cy,
potwierdzony na polisie.

4. JeÊli strony nie ustali∏y inaczej, ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna si´ od daty okreÊlonej w Umowie,
potwierdzonej na polisie, nie wczeÊniej jednak, ni˝ 
od dnia nast´pnego po op∏aceniu ca∏oÊci sk∏adki lub
odpowiedniej raty.

5. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest podaç zgodnie
z prawdà do wiadomoÊci Generali informacje, o które
zosta∏ zapytany w formie pisemnej przed zawarciem
Umowy.
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6. W trakcie trwania Umowy Ubezpieczajàcy obowiàzany
jest informowaç Generali o zmianach ryzyka, 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).

7. 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.

8. Generali nie ponosi odpowiedzialnoÊci za skutki
okolicznoÊci, które z naruszeniem ust. 5 nie zosta∏y
podane do jego wiadomoÊci. 

9. Zawarcie Umowy potwierdzane jest polisà.

VI. Sk∏adka ubezpieczeniowa

§ 17
1. Sk∏adka obliczana jest na podstawie taryfy obowiàzujàcej

w dniu zawierania Umowy,
2. Sk∏adka kalkulowana jest na podstawie nast´pujàcych

czynników taryfikacyjnych:
1) wyboru wariantu zwiàzanego z zakresem

ubezpieczenia,
2) okresu ubezpieczenia,
3) zawarcia innych Umów z Generali (okreÊla taryfa

sk∏adek),
4) rodzaju pojazdu,
5) sposobu wykorzystania pojazdu,
6) wieku pojazdu.

3. JeÊli w taryfie nie ustalono inaczej, sk∏adka jest ustalana
za okres roczny i op∏acana z góry.

VII. Rozwiàzanie lub wypowiedzenie Umowy.
Odstàpienie od Umowy

§ 18
Rozwiàzanie Umowy nast´puje:
1) z up∏ywem okresu, na jaki zosta∏a zawarta,
2) po up∏ywie terminu okreÊlonego w wezwaniu do zap∏aty,

w przypadku, gdy ubezpieczajàcy nie op∏aci∏ kolejnej raty
sk∏adki, a Generali wezwa∏o ubezpieczajàcego do zap∏aty
z zagro˝eniem, ˝e brak zap∏aty w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania spowoduje ustanie
odpowiedzialnoÊci,

3) z dniem zbycia pojazdu (Ubezpieczajàcy powinien
najpóêniej w ciàgu 14 dni od zbycia pojazdu
poinformowaç pisemnie o tym fakcie Generali),
z wyjàtkiem przypadków, gdy zbycie pojazdu nast´puje
na rzecz kredytobiorcy lub korzystajàcego z pojazdu
oddanego w leasing – odpowiednio w ramach umowy
kredytowej lub leasingowej – pod warunkiem
wczeÊniejszego pisemnego zawiadomienia Generali
o zmianach w tych umowach,

4) z chwilà zarejestrowania ubezpieczonego pojazdu na
nowego w∏aÊciciela lub z chwilà wyrejestrowania pojazdu,

5) z terminem wypowiedzenia.

§ 19
1. 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.

2. Odstàpienie od Umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego
z obowiàzku op∏acenia sk∏adki za okres, w jakim Generali
udziela∏o ochrony ubezpieczeniowej.

3. Generali mo˝e wezwaç ubezpieczajàcego do zap∏aty
kolejnej raty sk∏adki z zagro˝eniem, ˝e brak zap∏aty
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
spowoduje ustanie odpowiedzialnoÊci.

4. 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 § 16 ust 5 i 6,
2) naruszenia obowiàzku okreÊlonego w § 22 pkt 6),
3) nieop∏acenia przez ubezpieczajàcego sk∏adki lub jej

pierwszej raty w przypadku, gdy Generali nie ponosi∏o
odpowiedzialnoÊci przed terminem p∏atnoÊci sk∏adki,

4) w przypadku powzi´cia informacji, ˝e pojazd zosta∏
nielegalnie wprowadzony na terytorium RP. 

VIII. 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.

IX. Post´powanie w razie zdarzenia obj´tego
ubezpieczeniem 

§ 21
Ubezpieczony upowa˝nia Generali do udost´pnienia
Centrum Pomocy Generali swoich danych osobowych celem
umo˝liwienia prawid∏owej i szybkiej identyfikacji
Ubezpieczonych i sprawnej organizacji Êwiadczeƒ. 

§ 22
W przypadku zaistnienia zdarzenia, w zwiàzku z którym
Generali zobowiàzane jest do spe∏nienia Êwiadczenia
Assistance, Ubezpieczony zobowiàzany jest:
1) podjàç wszelkie czynnoÊci majàce na celu zmniejszenie

rozmiaru szkody oraz zapobie˝enie zwi´kszaniu si´ szkody,
w tym zapewnienie bezpieczeƒstwa na miejscu wypadku,

2) niezw∏ocznie, tj. nie póêniej, ni˝ w ciàgu 48 godzin od
nastàpienia zdarzenia powiadomiç Centrum Pomocy
Generali, telefonujàc pod numer podany w dokumentacji
ubezpieczeniowej, 

3) przekazaç wszelkie dost´pne informacje potrzebne do
wykonania Êwiadczenia Assistance, a w szczególnoÊci:
a) wariant ubezpieczenia, numer polisy i okres

ubezpieczenia,
b) numer nadwozia pojazdu,
c) swoje nazwisko, adres zamieszkania,
d) nazwisko i adres w∏aÊciciela pojazdu,
e) mark´ i numer rejestracyjny ubezpieczonego

pojazdu, 
f) dok∏adne miejsce zdarzenia i numer telefonu, pod

którym Centrum Pomocy Generali b´dzie mog∏o
skontaktowaç si´ z Ubezpieczonym lub jego
przedstawicielem,

g) krótki opis zdarzenia oraz rodzaj wymaganej pomocy,
4) udzieliç Pilotowi przyby∏emu na miejsce zdarzenia

stosownych pe∏nomocnictw oraz przedstawiç
potwierdzenie zawarcia Umowy,
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5) nie zlecaç czynnoÊci obj´tych Êwiadczeniem innym
podmiotom, chyba ˝e Pilot, który mia∏ przybyç na
miejsce zdarzenia w celu udzielenia pomocy, nie
przyb´dzie w przeciàgu 1,5 godziny od chwili
zawiadomienia Centrum Pomocy Generali,

6) udzieliç wyjaÊnieƒ, dostarczyç dost´pne dowody
potrzebne do ustalenia okolicznoÊci i rozmiaru szkody
oraz umo˝liwiç przeprowadzenie post´powania
wyjaÊniajàcego.

X. Zasady ustalania wyp∏aty odszkodowaƒ,
zapewnienia Êwiadczeƒ

§ 23
1. W zakresie ubezpieczenia Assistance Generali pokrywa

koszty wykonania odpowiednich us∏ug na podstawie
rachunków wystawionych przez odpowiednich
us∏ugodawców.

2. W powy˝szym zakresie Generali rozlicza si´
bezpoÊrednio z Centrum Pomocy Generali.

3. Centrum Pomocy Generali wykonuje czynnoÊci
w zakresie ustalenia przyczyn i okolicznoÊci zdarzenia,
jak równie˝ rozmiarów szkody i Êwiadczeƒ.

§ 24
1. Ubezpieczonemu przys∏uguje refundacja poniesionych

kosztów w przypadku, gdy:
1) Êwiadczenia wynikajàce z niniejszej Umowy nie zosta∏y

wykonane bezpoÊrednio przez Centrum Pomocy
Generali, poniewa˝ Pilot nie przyby∏ na miejsce zdarzenia
w  1,5 godziny od chwili zawiadomienia,

2) Ubezpieczony poniós∏ koszty wynajmu zast´pczego
pojazdu dostawczego w przypadku okreÊlonym 
w § 6 ust. 4 pkt 3 lit. c),

3) Ubezpieczony korzysta∏ ze specjalistycznej pomocy
na autostradzie w przypadku okreÊlonym w § 7 ust. 3
pkt 2 lit. h).

2. Refundacja nast´puje najwy˝ej w granicach kosztów,
które Generali samo by ponios∏o na wykonanie
odpowiednich Êwiadczeƒ.

3. Wnioski o refundacj´ kosztów Ubezpieczony sk∏ada do
Centrum Pomocy Generali w terminie do 7 dni od zajÊcia
zdarzenia lub 7 dni od powrotu z podró˝y w przypadku,
gdy zdarzenie mia∏o miejsce za granicà, ale nie póêniej
ni˝ 14 dni od zajÊcia zdarzenia pod adresem podanym
w dokumentacji ubezpieczeniowej.

4. Je˝eli poniesione przez Ubezpieczonego koszty by∏y
nast´pstwem niedope∏nienia z winy umyÊlnej lub
ra˝àcego niedbalstwa któregokolwiek z postanowieƒ
okreÊlonych w § 22, Generali mo˝e odmówiç refundacji
bezzasadnie poniesionych kosztów.

5. JeÊli poniesione koszty przez Ubezpieczajàcego okreÊlone
w ust. 1 sà w walucie zagranicznej, to wysokoÊç
odszkodowania liczona jest wed∏ug Êredniego kursu
wymiany walut NBP z dnia zdarzenia.

6. Centrum Pomocy Generali przekazuje Ubezpieczonemu
decyzj´ w sprawie wniosku o refundacj´ kosztów
i dokonuje jej w terminie do 30 od daty otrzymania
zawiadomienia o zdarzeniu i dostarczenia wniosku
o refundacj´ kosztów.

7. Je˝eli wyjaÊnienie okolicznoÊci koniecznych do ustalenia
odpowiedzialnoÊci Generali albo wysokoÊci refundacji
kosztów nie jest mo˝liwe w terminie okreÊlonym w ust. 6,
refundacja kosztów dokonywana jest w ciàgu 14 dni od
dnia, w którym przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci
wyjaÊnienie tych okolicznoÊci by∏o mo˝liwe. Jednak˝e
bezspornà cz´Êç refundacji Generali wyp∏aca w terminie
okreÊlonym w ust. 6.

8. Je˝eli Ubezpieczony nie zgadza si´ z ustaleniami
Centrum Pomocy Generali co do odmowy zaspokojenia
roszczeƒ lub co do wysokoÊci odszkodowania, mo˝e
w ciàgu 30 dni od daty otrzymania decyzji w tej sprawie
zg∏osiç na piÊmie listem poleconym ˝àdanie ponownego
rozpatrzenia sprawy przez Generali.

XI. Roszczenia regresowe

§ 25
1. Je˝eli w zwiàzku ze zdarzeniem, z tytu∏u którego Generali

udzieli∏o pomocy, Ubezpieczonemu przys∏uguje roszczenie
do osoby trzeciej, to z dniem wykonania Êwiadczenia
roszczenie to przechodzi na Generali do wysokoÊci
kosztów poniesionych z tytu∏u udzielonej pomocy. 

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

3. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na
Generali, jeÊli sprawcà szkody jest osoba, z którà
Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym, chyba ˝e osoba ta wyrzàdzi∏a szkod´ umyÊlnie.

4. W razie zrzeczenia si´ przez Ubezpieczonego bez zgody
Generali praw przys∏ugujàcych mu wzgl´dem osób
trzecich z tytu∏u szkód, Generali mo˝e odmówiç
refundacji poniesionych kosztów w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

5. W przypadku wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci Generali
przewidzianego w niniejszych warunkach, Generali
przys∏uguje prawo do dochodzenia od Ubezpieczonego
zwrotu wyp∏aconych na rzecz Centrum Pomocy Generali
kwot stanowiàcych pokrycie kosztów wykonania
Êwiadczeƒ Assistance.

XII. Postanowienia koƒcowe

§ 26
Wszelkie odst´pstwa od postanowieƒ powy˝szych OWU
oraz wszystkie zawiadomienia i oÊwiadczenia zwiàzane
z Umowà powinny byç sporzàdzane i sk∏adane na piÊmie za
pokwitowaniem lub przesy∏ane listem poleconym pod
rygorem niewa˝noÊci.

§27
1. Je˝eli Ubezpieczajàcy lub osoba uprawniona do

wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si´ z decyzjami
Generali co do odmowy zaspokojenia roszczeƒ,
wysokoÊci wyp∏aty odszkodowania lub wnosi inne skargi
lub za˝alenia, to mo˝e 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 z dnia 22 maja
2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz
Rzeczniku Ubezpieczonych.

§ 28
Spory wynikajàce z Umowy rozpatrujà sàdy w∏aÊciwe ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania lub siedzib´
Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego
z umowy ubezpieczenia.

§ 29
Je˝eli Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony zmieni∏ adres i nie
zawiadomi∏ o tym Generali, to pismo skierowane na ostatni
znany adres wywiera skutki prawne od chwili, w której



10

Ogólne warunki ubezpieczenia Generali Assistance

by∏oby dor´czone, gdyby Ubezpieczajàcy lub Ubezpieczony
nie zmieni∏ adresu.

§ 30
W sprawach nieuregulowanych 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.

§ 31
Niniejsze OWU zosta∏y przyj´te Uchwa∏à Zarzàdu Generali
Nr GNL/ob./4/5/2009 z dnia 20.05.2009 roku i majà
zastosowanie do umów zawartych od dnia 01.06.2009 roku.

Andrzej Jarczyk Micha∏ Gomowski

Prezes Zarzàdu Cz∏onek Zarzàdu
Generali T.U. S.A. Generali T.U. S.A.
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Zakres ubezpieczenia Warianty ubezpieczenia 

Assistance Assistance Lux

Komfort

Suma Ubezpieczenia na jedno zdarzenie 25.000 z∏ 45.000 z∏
Zakres terytorialny Europa Polska Europa

Doradca

Informacja serwisowa + + +

Informacje potrzebne w razie wyjazdu za granic´ + +

Informacje o rekomendowanych wypo˝yczalniach + +

Przekazanie informacji + +

Serwisant

Naprawa na trasie + + +

Holowanie do punktu obs∏ugi + + +

Holowanie pojazdu osoby poszkodowanej + + +

Dostarczenie paliwa + + +

Pomoc w wypadkach losowych + + +

Organizator

Przejazd Ubezpieczonego  + + +

Zakwaterowanie + + +

Transport przyczepy  + + +

Pojazd zast´pczy + + +

Kierowca zast´pczy + +

Opieka nad dzieçmi + +

Transport baga˝u + +

Holowanie pojazdu do innego punktu obs∏ugi 
lub do punktu obs∏ugi w miejscu zamieszkania + 

Parking + +

Odwiezienie zwierzàt + +

Odbiór pojazdu + +

Dostarczenie i monta˝ ∏aƒcuchów na ko∏a + 

Specjalistyczna pomoc na autostradzie + +

Dostawa cz´Êci zamiennych + +

Z∏omowanie pojazdu + +

Pomoc w formalnoÊciach oraz w wype∏nieniu 
deklaracji wypadkowej + +

Pomoc w otrzymaniu dokumentów zast´pczych +

Zapewnienie pomocy prawnej +

Medyk

Informacja o lekarzu +

Transport medyczny +

Badanie i zabiegi ambulatoryjne +

Hospitalizacja +

Dostarczenie lekarstwa +

Wizyta osoby bliskiej +

Opieka osoby towarzyszàcej +

Transport zw∏ok lub koszty pogrzebu  +

+ - Êwiadczenia w zakresie ubezpieczenia

1-255-05.2009



Centrum Pomocy Generali: 

(22) 874 56 55
0 801 181 572


