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Szeroki zakres ochrony, niskie składki, możliwość ubezpieczenia Członków Rodziny i Najbliższych 
Ochrona przez 24 godziny na dobę na całym świecie, stały dostęp do Twojej umowy on-line poprzez Konto Klienta 
 
 

 
 

1) wysokości świadczeń z tytułu klauzul określonych przypisem 1) nie sumują się  
2) wysokości świadczeń z tytułu klauzul określonych przypisem 2) nie sumują się  
3) wysokości świadczeń z tytułu klauzul określonych przypisem 3) stanowią górną granicę odpowiedzialności Generali  
4) wysokości świadczeń z tytułu klauzul określonych przypisem 4) stanowią górną granicę odpowiedzialności Generali  
5) wysokości świadczeń z tytułu klauzul określonych przypisem 5) nie sumują się  
6) wysokości świadczeń z tytułu klauzul określonych przypisem 6) nie sumują się  
7) wysokości świadczeń z tytułu klauzul określonych przypisem 7) nie sumują się 
 
 
 
 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej 
Łączna wysokość świadczeń (zł)  

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 karencje 

Śmierć Ubezpieczonego1)   100 35 000 20 000 30 000 32 000 50 000 30 000 6 m-cy 
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW1) 60 000 70 000 40 000 60 000 66 000 100 000 60 000  
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW przy pracy1)  105 000  90 000  150 000   
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego1) 120 100 105 000 55 000 90 000 100 000 150 000 85 000  
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego przy 
pracy1) 

 140 000  120 000  200 000   

Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu1)   35 000  36 000  55 000 6 m-cy 
Niezdolność do pracy zarobkowej wskutek NW 10 000       6 m-cy 
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW3) 
za 1% uszczerbku 

25 000 
250 

25 000 
250 

20 000 
200 

22 000 
220 

30 000 
300 

20 000 
200 

34 000 
340  

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu3) 
za 1% uszczerbku   5 000 

50  8 000 
80  10 000 

100 6 m-cy 

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego 
za 1% urazu  10 000 

100  10 000 
100     

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – Wariant I    2 500  4 000  4 500 3 m-ce 
Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego4)  2 000  1 200  1 500  3 m-ce 
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu2) 

wskutek nieszczęśliwego wypadku do 14 dni / od 15 do 180 dnia 
wskutek choroby do 14 dni / od 15 do 180 dnia 
dodatkowo OIOM do 5 dni 

 

10 000 
100 / 50 
60 / 50 

100 

6 000 
60 / 30 
36 / 30 

60 

6 200 
62 / 31 

37,20 / 31 
62 

8 000 
80 / 40 
48 / 40 

80 

7 000 
70 / 35 
42 / 35 

70 

10 000 
100 / 50 
60 / 50 

100 

3 m-ce 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany NW2) 

do 14 dni / od 15 do 180 dnia 
OIOM do 5 dni 

5 000 
50 / 25 

50 
       

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany NW przy pracy2) 

do 14 dni / od 15 do 30 dnia  15 000 
150 / 65  11 200 

112 / 46  14 000 
140 / 56   

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego2) 

do 14 dni / od 15 do 30 dnia 
10 000 
100 / 40 

15 000 
150 / 65 

7 000 
70 / 33 

11 200 
112 / 46 

10 000 
100 / 46 

14 000 
140 / 56 

11 000 
110 / 53  

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego 
przy pracy2) 

do 14 dni / od 15 do 30 dnia 
 20 000 

200 / 80  16 200 
162 / 61  21 000 

210 / 77   

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru 
mózgu2) 

do 14 dni / od 15 do 30 dnia 
  7 000 

46 / 33  10 000 
68 / 46  11 000 

70 / 53 3 m-ce 

Refundacja kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie NW 

2 000        

Refundacja kosztów leczenia w następstwie NW 2 000        

Śmierć Współmałżonka5)   7 000 7 500 7 500 7 000 10 000 6 m-cy 
Śmierć Współmałżonka wskutek NW5)   14 000 15 000 15 000 14 000 20 000  
Śmierć Współmałżonka wskutek wypadku komunikacyjnego   19 000 22 500 21 000 21 000 30 000  
Trwały uszczerbek na zdrowiu Współmałżonka wskutek NW3) 
za 1% uszczerbku    5 000 

50     

Pobyt Współmałżonka w szpitalu spowodowany NW 

do 14 dni / od 15 do 180 dnia 
OIOM do 5 dni 

  
5 000 
50 / 25 

50 

5 000 
50 / 25 

50 

5 000 
50 / 25 

50 
 

5 000 
50 / 25 

50 
 

Śmierć Dziecka6)   1 000 2 000 3 000 3 000 4 000 6 m-cy 
Śmierć Dziecka wskutek NW6)   2 000  6 000  7 000  
Osierocenie Dziecka   1 000 2 400 2 000 4 000 3 000 6 m-cy 
Poważne zachorowanie Dziecka     2 000   3 m-ce 
Urodzenie Dziecka   800 800 1 050 900 1 100 9 m-cy 
Urodzenie Dziecka martwego   1 600 2 400 2 100 4 000 3 000 9 m-cy 
Śmierć Rodziców / Teściów7)   1 200 1 300 1 700 1 400 1 800 6 m-cy 
Śmierć Rodziców / Teściów wskutek NW 7)   2 400  3 700  3 000  

Pomoc medyczna TAK  TAK  TAK  TAK  

Miesięczna składka: 29,50 zł 38,70 zł 45,60 zł 53,90 zł 59,00 zł 64,90 zł 70,50 zł  

GENERALI, Z myślą o życiu 
Grupa otwarta 



POMOC MEDYCZNA (ŚWIADCZENIA ASSISTANCE) 
Ubezpieczony 

Limity 
świadczeń** 

Współmałżonek / 
Konkubent Limity 

świadczeń** 

Dziecko Limity 
świadczeń** 

Usługi realizowane w przypadku nieszczęśliwego wypadku na terenie RP    
Wizyta lekarza lub organizacja i pokrycie kosztów wizyty w placówce medycznej  
(max.4 razy w roku polisowym) 500 PLN 500 PLN 500 PLN 

Usługi realizowane w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania na terenie RP 
Transport medyczny  
z miejsca zamieszkania do szpitala 
ze szpitala do szpitala 
ze szpitala do miejsca zamieszkania 

2000 PLN 2000 PLN 2000 PLN 

Wizyta pielęgniarki 400 PLN 400 PLN 400 PLN 
Dostawa leków 500 PLN 500 PLN 500 PLN 
Organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego 500 PLN 500 PLN 500 PLN 
Dostawa sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego 500 PLN 500 PLN 500 PLN 
Pomoc domowa po hospitalizacji 500 PLN 500 PLN 500 PLN 
Opieka nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną 500 PLN 500 PLN 500 PLN 
Organizacja procesu rehabilitacji bez limitu bez limitu bez limitu 
Usługi realizowane w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania poza terytorium RP 
Wizyta lekarza w miejscu pobytu lub organizacja wizyty u lekarza w placówce 
(max. 1 raz w trakcie roku polisowego) 150 EUR 150 EUR 150 EUR 

Organizacja wizyty pielęgniarki bez limitu bez limitu bez limitu 
Organizacja transportu medycznego bez limitu bez limitu bez limitu 
Organizacja transportu medycznego powrotnego bez limitu bez limitu bez limitu 
Organizacja transportu medycznego pomiędzy placówkami bez limitu bez limitu bez limitu 
Przekazanie ważnych informacji rodzinie lub pracodawcy bez limitu bez limitu bez limitu 
Usługi realizowane w przypadku Urodzenia się Dziecka    
Wizyta położnej 400 PLN 400 PLN 400 PLN 
Infolinia medyczna: bez limitu bez limitu bez limitu 
informacja o ciąży bez limitu bez limitu bez limitu 
informacje dotyczące pielęgnacji niemowląt bez limitu bez limitu bez limitu 
Usługi realizowane w przypadku zajścia trudnych sytuacji losowych    
Wizyta psychologa 400 PLN 400 PLN 400 PLN 
Usługi dodatkowe    
Telefoniczna konsultacja z lekarzem specjalistą bez limitu bez limitu bez limitu 
Organizacja wizyty u lekarza specjalisty bez limitu bez limitu bez limitu 
Osoba towarzysząca przy transporcie do/z szpitala bez limitu bez limitu bez limitu 
Infolinia medyczna bez limitu bez limitu bez limitu 
** limity świadczeń na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe    
 
Organizacją usług zajmuje się Centrum Pomocy Generali (CPG)- telefoniczne centrum zgłoszeniowe czynne 24h/dobę 7 dni w tygodniu. 
W razie zajścia zdarzenia należy kontaktować się pod nr telefonu (48) 22 575 96 36. 
 

wizyta pielęgniarki – CPG organizuje i pokrywa koszty dojazdu pielęgniarki do miejsca pobytu Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego oraz pokrywa jej honorarium, jeżeli Ubezpieczony 
lub Współubezpieczony był hospitalizowany przez okres dłuższy niż 3 dni. Opieka pielęgniarska obejmuje wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgniarskich w okresie nie dłuższym niż 48 
godzin od momentu zlecenia wizyty przez lekarza prowadzącego.  

dostawa leków – CPG organizuje i pokrywa koszt dostarczenia leków przepisanych przez lekarza, do miejsca pobytu Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego, w sytuacji gdy stan zdrowia 
wymaga leżenia zgodnie z dokumentem zwolnienia lekarskiego.  

dostawa sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego – CPG organizuje i pokrywa koszt dostarczenia drobnego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego do miejsca pobytu Ubezpieczonego lub 
Współubezpieczonego w sytuacji, gdy stan zdrowia wymaga leżenia zgodnie z dokumentem zwolnienia lekarskiego.  

organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – jeżeli Ubezpieczony lub Współubezpieczony, zgodnie ze wskazaniem lekarza, powinien używać sprzętu 
rehabilitacyjnego, CPG organizuje i pokrywa koszty wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.  

transport medyczny – CPG organizuje i pokrywa koszty transportu medycznego Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego:  

- z miejsca zamieszkania do najbliższego, wyznaczonego przez lekarza CPG szpitala;  

- ze szpitala do szpitala (jeżeli placówka medyczna, w której przebywa Ubezpieczony lub Współubezpieczony, nie może zapewnić mu wymaganej opieki, bądź gdy skierowany on jest na 
badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny);  

- ze szpitala do miejsca zamieszkania (jeżeli hospitalizacja trwała dłużej niż 5 dni).  

pomoc domowa po hospitalizacji – jeżeli Ubezpieczony lub Współubezpieczony był hospitalizowany dłużej niż 5 dni, CPG organizuje i pokrywa koszty pomocy domowej (przygotowywanie 
posiłków, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, drobne zakupy, drobne porządki) po zakończeniu hospitalizacji. Koszty zakupu wszelkich materiałów, środków spożywczych i usług ponosi 
Ubezpieczony lub Współubezpieczony. Usługa świadczona jest w godzinach 8:00-16:00 w miejscu zamieszkania.  

organizacja procesu rehabilitacyjnego – CPG organizuje rehabilitację oraz transport Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego na odpowiednie zabiegi w poradni rehabilitacyjnej najbliższej 
miejscu zamieszkania lub innej wskazanej przez Ubezpieczonego. Koszt rehabilitacji oraz transportu ponosi osoba wnioskująca o świadczenie.  

opieka nad Dzieckiem lub osobą niesamodzielną – jeżeli Ubezpieczony lub Współubezpieczony jest hospitalizowany, a w jego miejscu zamieszkania bez opieki pozostaje Dziecko lub osoba 
niesamodzielna, CPG organizuje i pokrywa koszty tylko jednego ze świadczeń:  

- opieka nad Dzieckiem lub osobą niesamodzielną – CPG organizuje i pokrywa koszty opieki nad Dzieckiem lub osobą niesamodzielną w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego lub 
Współubezpieczonego;  

- transport Dziecka lub osoby niesamodzielnej do osoby wskazanej do opieki – CPG organizuje i pokrywa koszty podróży w obie strony dla Dziecka lub osoby niesamodzielnej z jego miejsca 
zamieszkania do miejsca zamieszkania osoby wskazanej do opieki; 

- transport opiekuna do opieki nad Dzieckiem lub osobą niesamodzielną – CPG organizuje i pokrywa koszty podróży w obie strony dla opiekuna z jego miejsca zamieszkania do miejsca 
zamieszkania Ubezpieczonego.  

wizyta lekarza w miejscu pobytu lub organizacja wizyty u lekarza w placówce – CPG organizuje i pokrywa koszty dojazdu oraz honorarium lekarza za wizytę w miejscu pobytu 
Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego bądź organizuje i pokrywa koszty wizyty w najbliższej placówce medycznej.  

wizyta położnej – CPG organizuje i pokrywa koszty dojazdu położnej do miejsca pobytu Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego i pokrywa koszty jej honorarium.  

wizyta psychologa – CPG organizuje i pokrywa koszt wizyty w placówce medycznej lub koszt dojazdu do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego oraz honorarium 
psychologa.  

współubezpieczony – Współmałżonek lub Konkubent oraz Dzieci Ubezpieczonego zamieszkujące na stałe z Ubezpieczonym. 

 

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje na temat umowy ubezpieczenia znajdują się w OWU 
Ubezpieczenie Generali, z myślą o życiu – Grupa Otwarta 


