
  PRAWIE 40% POLAKÓW ZDARZYŁO 

  SIĘ ZOSTAWIĆ OTWARTE DRZWI  

  NA NOC… A TOBIE? 

W Generali zapewnimy Ci wsparcie nawet,  

gdy okradną Cię w wyniku Twojego zapominalstwa.



Co wyróżnia nasze ubezpieczenie?

Obejmujemy ochroną samochód 
w garażu od kradzieży z włamaniem, 
pod warunkiem, że mury garażu zostaną 
ubezpieczone w polisie mieszkaniowej.

Obejmujemy ochroną Twój dom nawet 
w przypadku braku przeglądów 
instalacji.

GENERALI, Z MYŚLĄ 
O DOMU I RODZINIE
W Generali czerwony to nie tylko nasz kolor. 
To także nasze nastawienie. Czerwony wspiera 
Cię, nawet gdy o czymś zapomnisz.  

W Generali zapewniamy wsparcie nawet gdy:

zaleje Ci mieszkanie przez otwarte okno,

spowodujesz pożar, nie wyłączając 
żelazka przed wyjściem z domu,

okradną Cię, gdy zapomnisz zamknąć 
drzwi lub okno wychodząc z domu.

Wybierz ubezpieczenie „Generali, z myślą 
o domu i rodzinie” i mieszkaj spokojnie. 
Resztą zajmiemy się my!



Dodatkowe korzyści ubezpieczenia

Możesz rozszerzyć ubezpieczenie 
o OC w życiu prywatnym, które pokryje 
szkody związane z użytkowaniem 
roweru, hulajnogi, drona itp. 

Możesz się zabezpieczyć na wypadek 
kradzieży z włamaniem do domu, 
który jest jeszcze w budowie. 

Pokrywamy koszty wynajęcia lokalu 
zastępczego nawet do 10 miesięcy 
jeśli szkody nie pozwalają na zamieszka-
nie w ubezpieczonym lokalu.

Oferujemy pakiet medyczny, a w nim: 
telekonsultacje, badania i rehabilitację po 
pobycie w szpitalu na skutek następstw 
nieszczęśliwego wypadku. 

Obejmujemy ochroną Twoje rzeczy 
znajdujące się w metalowych boksach 
lokatorskich w przypadku kradzieży 
z włamaniem.



Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu 
art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia od-
powiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania produktu określone są 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Generali, z myślą o domu i rodzinie” przekazywanych Klientowi 
przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie generali.pl u poszczególnych dystrybutorów 
lub w siedzibie Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa. 

Maksymalna kwota w przypadku zalania lub kradzieży przez otwarte okna czy drzwi wynosi 15 000 zł. 
Maksymalna wypłata w przypadku braku przeglądu budowlanego, gdy budynek jest nie starszy niż 50 lat 
wynosi 100 000 zł. Maksymalna wyplata za kradzież samochodu z włamaniem z garażu wynosi 30.000 zł. 

*Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie Generali TU SA., Populacja Polski 18+, styczeń 2021.
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Skontaktuj się z Twoim Agentem!

Generali T.U. S.A. 
ul. Postępu 15B | 02-676 Warszawa

T: 913 913 913  |  generali.pl


