
Wyłączenia odpowiedzialności cywilnej właściciela psa 

 Generali jest wolne od odpowiedzialności, jeżeli Klient oraz Osoby bliskie wyrządziły 
szkodę umyślnie. 

 Ubezpieczeniem nie są objęte psy wykorzystywane do pracy w służbach kontroli celnej, 
ratownictwa, w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Agencji Wywiadu, Policji, Straży 
Granicznej i innych formacji podległych właściwemu ministrowi ,psy wykorzystywane do 
celów naukowych i edukacyjnych. 

 Generali nie odpowiada za szkody powstałe wskutek: 

o udziału Psa w polowaniach, w drodze na polowanie i w drodze powrotnej; 

o walk psów; 

o wyścigi psów; 

o podania Psu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. 

 Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie braku 
przeprowadzenia szczepienia przeciwko wściekliźnie. 

 Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące czystą stratą finansową lub 
utracone korzyści będące następstwem powstałej szkody. 

 Generali nie odpowiada również za szkody powstałe w związku z: 

o Prowadzeniem działalności gospodarczej; 

o Posiadaniem i prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego; 

o Posiadaniem bez zezwolenia Psa wpisanego do wykazu ras uznanych za agresywne 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 
kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne; 

o Przekazaniem Psa pod pieczę osób lub instytucji prowadzących w ramach swojej 
działalności opiekę nad Psami. 

 Generali nie odpowiada za szkody: 

o wyrządzone osobom bliskim; 

o wyrządzone osobom zatrudnionym przez osoby objęte ubezpieczeniem; 

o wyrządzone osobom objętym ubezpieczeniem; 

o związane z uczestnictwem w zawodach sportowych albo z przygotowaniami do 
zawodów sportowych; 

o we wszelkich pojazdach, które nie skutkują jego unieruchomieniem lub bezpiecznym i 
zgodnym z przepisami działanie pojazdu; 



o powstałe w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, 
planach, zbiorach archiwalnych; 

o powstałe w sprzęcie elektronicznym; 

o w zwierzętach znajdujących się w pieczy, pod kontrolą lub nadzorem osób objętych 
ubezpieczeniem; 

o wyrządzone przez Psa w mieniu przekazanym osobom objętym ubezpieczeniem w celu 
wykonania usługi, obróbki, naprawy bez względu na to czy osoby objęte 
ubezpieczeniem otrzymały za daną czynność wynagrodzenie; 

o wyrządzone przez Psa w mieniu przekazanym w komis; 

o powstałe w związku z uczestnictwem w polowaniu; 

o wskutek walki psów; 

o wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych przez ubezpieczonego Psa; 

o objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej; 

o związane z utratą przez osobę poszkodowaną możliwości korzystania z pojazdu 
uszkodzonego wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi osoba objęta 
ubezpieczeniem. Generali nie odpowiada również za pokrycie kosztów wynajmu 
pojazdu zastępczego, wynajmowanego w związku z uszkodzeniem pojazdu. 

 Generali nie pokrywa grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz kar o 
charakterze pieniężnym oraz podatków i należności publicznoprawnych nałożonych na 
osoby objęte ubezpieczeniem. 

 Generali nie ponosi odpowiedzialności za umowne przejęcie odpowiedzialności cywilnej 
osób objętych ubezpieczeniem wobec osób trzecich lub wskutek rozszerzenia zakresu 
odpowiedzialności cywilnej osób objętych ubezpieczeniem poza zakres wynikający z 
ustawy. 

 Generali nie odpowiada za koszty, wynikające z braku zgody osoby objętej ubezpieczeniem 
na zawarcie przez Generali ugody z poszkodowanym lub zaspokojenie jego roszczeń. 

 


