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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 1 lipca 2019 r. oraz Wykazie Istotnych Informacji (Skorowidz) oraz w dokumencie ubezpieczenia.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie majątkowe, dział II, grupa 13

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

99
Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej dedykowanej placówkom oświatowym i ich pracownikom.
99
Klauzule dodatkowe:
Ubezpieczenie oc pracodawcy
Ubezpieczenie oc najemcy nieruchomości
Ubezpieczenie oc najemcy ruchomości
Ubezpieczenie szkód w mieniu przyjętym na przechowanie w szatni.

Jakie są ograniczenia ochrony
ubezpieczeniowej?

88
Działalności innej niż polegającej na wykonywaniu zadań dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem
nauczania i wychowania.

Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy:
!!Szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych
Szkód wyrządzonych wskutek (o ile istniał związek przyczynowo-skutkowy):
!!umyślnego działania lub zaniechania Ubezpieczającego, reprezentantów Ubezpieczającego lub osób, z którymi Ubezpieczający pozostaje we
wspólnym gospodarstwie domowym (nie dotyczy pracowników);
!!działania energii jądrowej, promieni jonizujących, laserowych lub maserowych, pola magnetycznego albo elektromagnetycznego, a także skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi (materiałami lub
substancjami);
!!szkód wyrządzonych przez Ubezpieczającego lub osoby objęte ubezpieczeniem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu.
Pozostałe ograniczenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia zamieszczone
zostały w § 10 i 11.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
99
na terytorium państw europejskich (obejmuje terytorium Europy oraz całe terytorium Rosji, Turcji i Kazachstanu).

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Do najważniejszych obowiązków Ubezpieczającego należą w szczególności:
–– pełne i zgodne z prawdą udzielenie odpowiedzi na zadane przez Generali pytania mające na celu rozpoznanie i ocenę ryzyka, jak również obowiązek informowania
o zmianach okoliczności, o które pytało Generali przed zawarciem umowy,
–– zgłaszanie bez zbędnej zwłoki informacji o zaistniałej szkodzie.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Wysokość składki oraz terminy płatności składki są określone w Polisie;
Jeżeli zapłata składki ubezpieczeniowej dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, to za dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej uważa
się dzień dokonania płatności, potwierdzony stemplem pocztowym, bankowym lub w przypadku przelewu elektronicznego datą wskazaną na potwierdzeniu dokonania
przelewu elektronicznego, kwotą składki ubezpieczeniowej określoną w polisie.
Za zapłatę składki 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 rozpoczyna się pod warunkiem że składka 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 kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, oraz w przypadku wypowiedzenia umowy przez Generali T.U. S.A. w związku z nieopłaceniem
składki, także w momencie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.
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.

Jak rozwiązać umowę?
Rozwiązanie umowy może nastąpić:
–– wraz z upływem okresu ubezpieczenia;
–– w przypadku wypowiedzenia umowy przez Generali T.U. S.A. w związku z nieopłaceniem składki;
–– w momencie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej ;
–– 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, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia.

