
ZDALNE ZAWARCIE UBEZPIECZENIA GENERALI 

(na przykładzie OC/AC) 
 

Instrukcja dla Ubezpieczającego 

 
 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz koszty i 
ryzyka z nimi związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zasady działania produktu określone są w obowiązujących Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, 
przekazywanych klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, które dostępne są na stronie internetowej generali.pl, u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie Generali TU SA. 

 

Dzień dobry! 

Po uzgodnieniu z Agentem zakresu ubezpieczenia, na wskazany e-mail otrzymasz wiadomość z ofertą: 

 

 

 

Aby dokończyć proces zawarcia polisy, wykonaj poniższe kroki: 

 

1. W otrzymanej wiadomości e-mail kliknij DOKOŃCZ ZAKUP POLISY. 

2. Zostaniesz przekierowany do dedykowanej strony. Zapoznaj się z oświadczeniami i zaakceptuj ich 

treść. Potwierdź tożsamość numerem PESEL lub REGON. 
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3. Następnie kliknij DALEJ. 

 

 

 

 

4. W kolejnym kroku wyświetli Ci się podsumowanie oferty Twojego ubezpieczenia. Sprawdź, czy 

wszystkie dane są poprawne oraz czy zakres ubezpieczenia spełnia Twoje wymagania. 
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5. Wybierz formę płatności oraz zapoznaj się z treścią oświadczeń. 

 

 

 

Czym jest opcja PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA? 

Wybierając tę opcję możesz opłacić polisę on-line – logując się na stronę swojego banku. 

 

Czym jest opcja PRZELEW? 

Będziesz mógł zrealizować przelew później (dane do przelewu będą wskazane na polisie). 

 

 

 

6. Kliknij KUP POLISĘ.  
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7. Wyświetli się komuniakt potwierdzający zawarcie ubezpieczenia. Jeśli wybrałeś formę płatności 

PRZELEW pamiętaj o opłaceniu składki lub jej pierwszej raty w podanym terminie. 

 

 

8. Na Twój e-mail zostanie wysłana wiadomość z elektroniczną wersją polisy, Ogólnymi Warunkami 

Ubezpieczenia oraz Regulaminem. Hasłem do otworzenia plików jest PESEL lub REGON 

Ubezpieczającego. 

 

 

Dziękujemy, że nas wybrałeś!  

 

Łączymy najlepsze pozdrowienia 

Zespół Generali 

 


