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Informacja ogólna

§1

Indywidualny zakres ubezpieczenia

§2

§3

§4

akcja ratownicza 

amatorskie uprawianie sportu 
antyki 

budowa 

budowla 
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budynek 

budynek gospodarczy 

budynek tymczasowy 

dom 

deszcz 
dom letniskowy 

dokument ubezpieczenia 

dym i sadza 

franszyza redukcyjna 

gospodarstwo domowe 

grad 

implozja 
instalacje 
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katastrofa budowlana 

konstrukcja drewniana 

konstrukcja murowana 

konsumpcja sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej) 

koszty poszukiwania przyczyny szkody 

lawina 

miejsce ubezpieczenia 

miejsce parkingowe 

mieszkanie 

opady atmosferyczne 
osoby bliskie 

osoba trzecia 

pomieszczenie 

pomoc domowa 
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pustostan 

rabunek 

rzeczy osobiste 



|

sporty wysokiego ryzyka 

skialpinizm, zjazdy na nartach lub na snowboardzie poza wyznaczonymi trasami lub zjazdy wyczynowe, bobsleje, skoki akrobatyczne na 

silny wiatr 

szkoda 

szkoda na osobie 
szkoda w mieniu 

terroryzm 
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ubezpieczenie na pierwsze ryzyko 

uderzenie pioruna 
uderzenie pojazdu 

upadek drzew i budowli 

upadek statku powietrznego 

wandalizm 

wody podziemne 

wyczynowe uprawianie sportu 

wypadek 
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zalanie 

zamek wielozastawkowy 

zbiory kolekcjonerskie 

zdarzenie 

Zawarcie umowy ubezpieczenia

§5
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§6

ochrony ubezpieczeniowej.
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§7

1. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta na okres ubezpieczenia uzgodniony przez strony umowy i wskazany w dokumencie ubezpieczenia.

§8

§9

gospodarstwie domowym.

oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego.

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
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§10

§11

§12

w alarm lokalny lub alarm z powiadomieniem.
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§13

dostarczenie.

przeprowadzenia procesu likwidacji szkody.

kosztów, dotychczasowych wymiarów mienia.

§14
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Polskiej.

§15

praw.

§16

3. Przedmiot ubezpieczenia wskazany jest w dokumencie ubezpieczenia.

§17
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w miejscu ubezpieczenia.

Zbycie przedmiotu ubezpieczenia

§18

w umowie wypadku.

§19

Rzeczpospolitej Polskiej.

Zakres ubezpieczenia

§20

Zakres ubezpieczenia  

w zakresie

statku powietrznego, uderzenie pojazdu, uderzenie fali 

akcja ratownicza

w zakresie w zakresie

w zakresie

Zalanie

Zalanie, koszty poszukiwania przyczyny szkody w zakresie
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Wandalizm w zakresie w zakresie

w ramach ubezpieczenia wandalizmu

w ramach ubezpieczenia wandalizmu

w zakresie

w zakresie

Dodatkowy zakres I przedmiot ubezpieczenia

domowych

w zakresie w zakresie

domowych

i rabunku

§21

§22

§23
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§24



|

§25

loggiach, tarasach i ogrodach zimowych

domowych odpowiednio przedmiotów do 
domowych odpowiednio przedmiotów do 

W granicach sumy ubezpieczenia 

W granicach sumy ubezpieczenia 

W granicach sumy ubezpieczenia dla 

W granicach sumy ubezpieczenia 

Koszty poszukiwania przyczyny szkody

W granicach sumy ubezpieczenia 

udokumentowanego rodowodu.

W granicach sumy ubezpieczenia 

systemy fotowoltaiczne i solarne na terenie posesji 

w budowie.
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zimowych.

§26

§27

w dokumencie ubezpieczenia.

w dokumencie ubezpieczenia.

§28

danego mienia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia.
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§29

miejscem ubezpieczenia.

rowery

§30
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jako ubezpieczenie na pierwsze ryzyko.

§31

lub drzewo

§32

§33

§34

lub
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z dnia powstania szkody.

rodzaju, marki, typu i parametrów.

naliczonego narzutu zysku.

i dokumentowanych kosztów.

§35

§36

ma dany przedmiot jako para lub zestaw.

§37

§38
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§39

§40

awaria, uszkodzenie, 

ubezpieczonego 

mienia

Interwencja specjalisty

ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy 

ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy 

zagubienie kluczy

awaryjne otwarcie drzwi przez 

ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy 

Zdarzenie losowe, 

do wyboru przez 

Ubezpieczonego

Dozór 

mienia ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy 

mienia ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy 
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interwencja specjalisty w zakresie 

ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy 

ubezpieczeniem kominowej, gazowej lub 

elektrycznej, organizacja wizyty 

natychmiastowej 

opieki medycznej lub 

w tym wypadek 

i nieprzewidziane 

o charakterze 

losowym, w wyniku 

ubezpieczeniem, 

woli i stanu zdrowia 

zdrowiu

wizyta lekarza

ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy 

transport medyczny

ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy 

ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy 

indywidualne korepetycje

ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy 

ubezpieczeniem

Infolinia medyczna

ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy 

awaria roweru 

lub uszkodzenie 

z amatorskim 

uprawianiem sportu

Naprawa roweru 

ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy 

ubezpieczeniem

ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy 

ubezpieczeniem

ubezpieczenia, a w przypadku zawarcia umowy 
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§41

1. Przez 

informacje o rozrywkach i wydarzeniach kulturalnych, adresach i repertuarach kin, teatrów, oper, aktualnych wystawach, adresach klubów, 

lokalizacjach i terminach koncertów, rezerwacjach biletów

lotniczych, promowych

zgubione lub skradzione dokumenty

informacje o sklepach budowlanych

2. Przez 

interwencja specjalisty 

dozór mienia 

transport mienia 

ubezpieczeniem.

3. Przez 

assistance medyczny 

wizyta lekarza 

transport medyczny 
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indywidualne korepetycje 

infolinia medyczna 

assistance rowerowy 

transport roweru 

naprawa roweru 

uszkodzenie roweru 

zgodnie z jego przeznaczeniem.

§42
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§43

§44

mienia na podstawie OWU.

§45

i w mieniu.
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§46

ubezpieczeniowej.

§47

§48

§49
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§50

§51

centrumklienta@generali.pl.
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§52

dla miejsca zamieszkania spadkobiercy Ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia.
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Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie da-
nych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 
I. Administrator danych osobowych

My, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dalej jako: Generali T.U. S.A.) z sie-
dzibą przy ul. Postępu 15B (02-676 Warszawa) jesteśmy Administratorem Twoich 
danych osobowych. 
II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować 
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 913 913 
913; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
III. Grupa Generali

Grupę Generali tworzą spółki: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Gene-
rali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Finance Sp. z o.o., Generali Powszech-
ne Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibami przy ul. Postępu 15B; 02-676 Warsza-
wa. W ramach Generali PTE S.A. administratorami danych osobowych są Generali 
Otwarty Fundusz Emerytalny i Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny.
IV. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

W trakcie zawierania i wykonywania umowy ubezpieczenia możliwa jest wymiana 
Twoich danych z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny z siedzibą przy ul. Płockiej 9/11, 01-231 Warszawa).
Kategorie Twoich danych, które możemy wymieniać z Ubezpieczeniowym Fundu-
szem Gwarancyjnym to: Twoja historia ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia 
OC oraz historia szkodowości.
V. Cele i podstawy przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane :
1. w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie Twojego za-

interesowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
2. w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku z art. 4 ust. 

8 pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej1) (podstawa 
z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

3. w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu brud-
nych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z art. 
8-10d ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terro-
ryzmu2), gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c 
RODO);

4. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy 
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym3) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

5. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziała-
niem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym profilowania zgłoszeń szkód 
ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia 
badania zgłoszenia, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego inte-
resu zapobiegania przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obrony przed nad-
użyciami, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO);

6. w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych Klientów, optymali-
zacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje 
zainteresowanie, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego 
w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uza-
sadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wy-
kazania faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8. w celu reasekuracji ryzyk będącego realizacją naszego prawnie uzasadnione-
go interesu zmniejszenia ryzyka ubezpieczeniowego, gdy zawarliśmy umowę 
ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

9. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu, gdy za-
warliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

10. w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uza-
sadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowole-
nia naszych Klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę ubezpiecze-
nia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

11. w celu oferowania Ci przez nas zniżek w ramach programów lojalnościowych 
będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 
6 ust. 1 lit. f RODO);

12. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług podmiotów z Grupy Generali 
bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich 
potrzeb, czyli profilowania, za Twoją dobrowolną zgodą (podstawa z art. 6 ust. 
1 lit. a) RODO);

13. Dodatkowo, w celu oceny ryzyka oraz realizacji umowy ubezpieczenia będzie-
my przetwarzać dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia na podstawie zgo-
dy(w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 

VI. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec prze-
twarzania Twoich danych na podstawie punktów V.5-13 opisanych powyżej. 

Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że w stosunku do 
Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są 
nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam 
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwa-
rzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli 
skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

3. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, skontaktuj się z nami dzwoniąc na infolinię 
o numerze 913 913 913; wysyłając nam e-mail na adres: iod@generali.pl lub 
pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

VII. Okres przechowywania danych 

1. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia konkretnej umowy ubezpieczenia 
będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubez-
pieczenia, czyli maksymalnie przez 21 lat od końca roku, w którym wygasła 
ochrona ubezpieczeniowa, w tym 20 lat to najdłuższy możliwy okres przedaw-
nienia, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili 
i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej 
daty usunięcia dla umów ubezpieczenia kończących się w danym roku. 

2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy ubezpieczenia w ciągu dwóch miesięcy 
od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami 
o tej umowie ubezpieczenia zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych 
potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług 
naszych możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich 
przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

4. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego podmiotów z Gru-
py Generali możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz zgodę względem ich 
przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VIII. Odbiorcy danych

1. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z Grupy Generali, 
naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub 
usługi, zakładom reasekuracji. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi 
podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, in-
formatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

2. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom znajdującym 
się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z którymi współpracujemy 
łącząc produkty i usługi. W przypadku danych przekazywanych do Stanów 
Zjednoczonych, odbywa się to na podstawie regulacji Privacy Shield. Odbiorcy 
z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli 
odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Przy-
sługuje Ci prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

IX. Prawa osób, których dane dotyczą:

a) prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest 
zgoda);

b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
c) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
d) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Twoich danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadają-
cym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administrato-
rowi; 

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
X. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i dokonaniem oceny 
ryzyka jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do 
dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie 
jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach 
marketingowych jest dobrowolne.
XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie analizy ryzyka ubezpieczeniowego / zawarcia umowy ubezpieczenia 
podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, 
w oparciu o dane podane w przesłanej dokumentacji. Decyzje te są podejmowane 
całkowicie automatycznie w oparciu o informacje o stanie zdrowia, dacie urodzenia, 
wykonywanym zawodzie, zasady analizy ryzyka ubezpieczeniowego. Decyzje po-
dejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dostępność produktów, 
sumę ubezpieczenia, wysokość składki ubezpieczeniowej. 
Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzysta-
niu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności 
do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji eko-
nomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zacho-
wania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów przeprowadzenia 
analizy ryzyka ubezpieczeniowego odbywa się zgodnie z art. 4 ust. 8 pkt 1 ustawy 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej4). 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

1) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
2) Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
3) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
4) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej


