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KARTA ZALET
Generali, z myślą  
o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków

Zalety produktu

• produkt dla osób do 65 roku życia niezależnie od wykonywanego zawodu

• w ramach jednej polisy można ubezpieczyć nawet 6 osób

• ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę

• podwójna wypłata sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego

• wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

• możliwość uzyskania wypłaty trzykrotności sumy ubezpieczenia w przypadku wyboru świadczenia „trwały uszczerbek na 
zdrowiu z progresją”

• możliwość wyboru świadczeń dodatkowych, m.in. trwały uszczerbek na zdrowiu, poważny uraz, złamania kości, oparzenia 
lub odmrożenia ciała, pobyt w szpitalu, trwała niezdolność do pracy zarobkowej, rehabilitacja

• ochrona również w przypadku zdarzeń powstałych w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka czy wyczynowego 
uprawiania sportu

Możliwość rozszerzenia ochrony o zdarzenia powstałe w wyniku:

Zakres ubezpieczenia

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
oraz wskutek wypadku komunikacyjnego.

Zakres dodatkowy:

• trwały uszczerbek na zdrowiu

• trwały uszczerbek na zdrowiu z progresją

• poważny uraz

• złamania kości, oparzenia lub odmrożenia ciała

• pobyt w szpitalu

• trwała niezdolność do pracy zarobkowej

• czasowa niezdolność do pracy lub nauki

• zwrot kosztów leczenia

• zwrot kosztów operacji plastycznych

• wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

• zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego, spowodowanego całkowitą niezdolnością do pracy w dotychczas 
wykonywanym zawodzie

• zwrot kosztów rehabilitacji

uprawiania sportów  
wysokiego ryzyka

zawału serca  
lub udaru mózgu

wyczynowego  
uprawiania sportu

Aria Ubezpieczenia Roman Dobrzański - 504 180 922
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Niniejszy materiał stanowi wewnętrzny dokument Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i jest skierowany wyłącznie do pracowników, współpracowników i agentów w celach szkoleniowych. Adresaci niniejszego dokumentu ponoszą 
odpowiedzialność za udostępnienie go Klientom i potencjalnym Klientom towarzystwa. Materiał ma charakter jedynie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu 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 
„Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków”, przekazywanych Klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie www.generali.pl u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie Generali 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa.

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

Złamania kości, oparzenia
lub odmrożenia wskutek NW

od 1 000 zł do 10 000 zł
Wypłata świadczenia za złamanie jednej lub więcej kości wskutek NW
zgodnie z tabelą w OWU. Wypłata świadczenia z tytułu oparzenia lub odmrożenia 
wskutek NW już od II stopnia (od 5% powierzchni ciała).

Trwała niezdolność do pracy
zarobkowej wskutek NW

od 5 000 zł do 20 000 zł
Wypłata świadczenia w wysokości s.u. z tytułu trwałej niezdolności
do pracy zarobkowej wskutek NW. Niezdolność przez co najmniej 12 m-cy.

Koszty operacji plastycznych
Ubezpieczonego  
– następstwa NW

od 2 000 zł do 10 000 zł
Zwrot kosztów operacji plastycznych zleconych przez lekarza w celu
usunięcia oszpeceń i okaleczeń. Koszty poniesione na terenie RP
w okresie nie dłuższym niż 24 m-ce od daty NW.

Koszty przekwalifikowania
zawodowego Ubezpieczonego 
– następstwa NW

od 2 000 zł do 10 000 zł
Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego poniesionych
na skutek NW, który spowodował całkowitą niezdolność do pracy
w zawodzie dotychczas wykonywanym lub zgodnego z kwalifikacjami.

Wypożyczenie lub zakup
przedmiotów ortopedycznych 
i środków pomocniczych  
– następstwa NW

od 2 000 zł do 10 000 zł
Zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu poniesionych na terenie
RP w okresie nie dłuższym niż 24 m-ce od daty NW, o ile nie zostały
pokryte z ubezpieczenia społecznego.

Zakres ubezpieczenia
Sumy ubezpieczenia

Dodatkowe  informacje
OSZCZĘDNY OPTYMALNY ELASTYCZNY

Śmierć Ubezpieczonego
wskutek NW

20 000 zł 30 000 zł
od 5 000 zł

do 100 000 zł
Zgłoszenie do 24 m-cy od dnia zdarzenia.

Śmierć Ubezpieczonego
wskutek wypadku
komunikacyjnego

20 000 zł 30 000 zł
od 5 000 zł

do 100 000 zł

Wypłacane niezależnie od wypłaty  
z tytułu śmierci Ubezpieczonego. 
Zgłoszenie do 24 m-cy od dnia zdarzenia.

Trwały uszczerbek na zdrowiu
Ubezpieczonego wskutek NW

5 000 zł 10 000 zł
od 5 000 zł

do 100 000 zł

Wypłata 1% s.u. za każdy 1% uszczerbku
na zdrowiu na skutek NW, który powstał nie 
później niż 24 m-ce od daty NW.

Trwały uszczerbek na zdrowiu
Ubezpieczonego z progresją
wskutek NW

5 000 zł 10 000 zł
od 5 000 zł

do 100 000 zł

% uszczerbku Wysokość wypłaty:

1% - 25%
1% s.u. za każdy
1% uszczerbku

26% - 50%
1,5% s.u. za każdy

1% uszczerbku

51% - 65%
2% s.u. za każdy
1% uszczerbku

66% - 85%
2,5% s.u. za każdy

1% uszczerbku

pow. 85%
3% s.u. za każdy
1% uszczerbku

Poważny uraz Ubezpieczonego
wskutek NW 

5 000 zł 10 000 zł
od 5 000 zł

do 100 000 zł

Wypłata 1% s.u. za 1% poważnego urazu, 
który

powstał nie później niż 24 m-ce od daty NW.

Czasowa niezdolność
Ubezpieczonego do pracy
zarobkowej lub nauki wskutek NW

– 5 000 zł
od 1 000 zł
do 10 000 zł

Wypłata 1% s.u. za każdy dzień niezdolności 
powstałej wskutek NW:
• pobyt w szpitalu (co najmniej 3 dni)  

– wypłata od 1-go dnia niezdolności,
• w pozostałych przypadkach  

– wypłata od 15-go dnia niezdolności.
Wypłata max. przez 90 dni od daty NW.

Koszty leczenia
Ubezpieczonego – następstwa NW

– 5 000 zł
od 2 000 zł
do 10 000 zł

Zwrot kosztów leczenia poniesionych na 
terenie RP w okresie nie dłuższym niż 24 
m-ce od daty NW.

Pobyt Ubezpieczonego
w szpitalu wskutek NW

– –
od 1 000 zł
do 10 000 zł

Wypłata świadczenia w wysokości 1% s.u. 
za każdy dzień pobytu w szpitalu na skutek 
NW. Pobyt w szpitalu co najmniej 3 dni.
Max. 180 dni w okresie trwania polisy.

Koszty rehabilitacji
Ubezpieczonego – następstwa NW

– –
od 1 000 zł
do 10 000 zł

Zwrot kosztów rehabilitacji prowadzonej na 
zlecenie i pod kontrolą lekarza na terenie RP, 
w okresie nie dłuższym niż 24 m-ce od NW.

Aria Ubezpieczenia Roman Dobrzański 504180922
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KARTA ZALET
Generali, z myślą o Następstwach  
Nieszczęśliwych Wypadków – pakiet dla dziecka

Zalety produktu

• leczenie i rehabilitacja w prywatnych placówkach medycznych (zwrot kosztów)

• zdarzenia mające miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu – dla osób do 18 roku życia

• następstwa wypadków zaistniałych na całym świecie

• pobyt w szpitalu na skutek NW – wypłata od 1 dnia pobytu, jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu

• śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (dodatkowa wypłata)

• oparzenia lub odmrożenia

• pogryzienie przez zwierzęta

• zatrucie pokarmowe, wskutek którego Ubezpieczony był hospitalizowany

• śmierć rodziców wskutek wypadku

• trwały uszczerbek na zdrowiu uwzględniający progresję

Zalety produktu

• proste i szybkie wystawienie polisy w portalu Merkury+

• szeroki zakres ubezpieczenia

• możliwość wyboru jednego z czterech różnorodnych wariantów ubezpieczenia

• zakres ubezpieczenia rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu dla osób do 18 roku życia

• ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie

• całodobowa ochrona ubezpieczeniowa w szkole, w domu, na wakacjach

• możliwość objęcia ochroną już od dnia następnego

• zgłoszenie szkody – osobiście, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną

Ubezpieczamy

• dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia, w tym:

- uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich

- dzieci w wieku przedszkolnym

- dzieci pracowników firm

• dzieci do 18 roku życia uprawiające sport w ramach sportowych klubów szkolnych lub pozaszkolnych

• osoby do 26 roku życia, jeżeli kontynuują naukę w trybie dziennym

Aria Ubezpieczenia Roman Dobrzański 504180922 
tel/fax 77 466 81 30 
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Niniejszy materiał stanowi wewnętrzny dokument Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i jest skierowany wyłącznie do pracowników, współpracowników i agentów w celach szkoleniowych. Adresaci niniejszego dokumentu ponoszą 
odpowiedzialność za udostępnienie go Klientom i potencjalnym Klientom towarzystwa. Materiał ma charakter jedynie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu 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 
„Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków”, przekazywanych Klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie www.generali.pl u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie Generali 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa.

Zakres ubezpieczenia
Sumy ubezpieczenia

OSZCZĘDNY OPTYMALNY MAKSYMALNY PRESTIŻ

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 55 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 5 000 zł 5 000 zł 15 000 zł 25 000 zł

Trwały uszczerbek  na zdrowiu Ubezpieczonego  
z progresją wskutek NW

10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego 5 000 zł 6 000 zł 7 000 zł 10 000 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW 4 000 zł 4 500 zł 6 000 zł 10 000 zł

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej 
lub nauki wskutek NW

- - - 3 000 zł

Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego – następstwa NW 500 zł 750 zł 1 000 zł 1 000 zł

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu 
u Ubezpieczonego

10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 20 000 zł

Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł

Koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł

Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego - następstwa NW 2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł

Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego – następstwa 
NW

2 000 zł 2 500 zł 5 000 zł 10 000 zł

Osierocenie Ubezpieczonego wskutek NW 2 000 zł 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł

Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego wskutek NW 500 zł 500 zł 500 zł 750 zł

Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta 200 zł 250 zł 300 zł 300 zł

Pobyt Ubezpieczonego  w szpitalu związany z leczeniem 
zatrucia pokarmowego Ubezpieczonego

1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby - - - 300 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 3 000 zł

Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych  
i środków pomocniczych

3 000 zł 6 000 zł 9 000 zł 10 000 zł

Składka roczna 34,00 zł 59,00 zł 87,00 zł 169,00 zł

NW – nieszczęśliwy wypadek
s.u. – suma ubezpieczenia

Aria Ubezpieczenia Roman Dobrzański, tel: 504180922
Biuro - tel/fax 77 466 81 30 
Ubezpieczenia kompleksowe; 
- Rodzinne -
- Firmowe
- Szkolne 

mieszkanie , dom , samochód , NNW, indywidualne na życie , ochrona prawna...
- ubezpieczenia grupowe , mienie trwałe i ruchome, ochrona prawna...
- ubezpieczenia uczniów, ubezpieczenia nauczycieli, ochrona prawna ...


