GENERALI, Z MYŚLĄ O NNW – pakiet dla dziecka
ZAKRES UBEZPIECZENIA

OSZCZĘDNY

SUMY UBEZPIECZENIA
OPTYMALNY MAKSYMALNY

PRESTIŻ

Śmierć wskutek NW

15 000 zł

25 000 zł

35 000 zł

55 000 zł

Śmierć wskutek wypadku
komunikacyjnego

5 000 zł

5 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

Uraz wskutek NW

10 000 zł

20 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

Pobyt w szpitalu wskutek NW

4 000 zł

4 500 zł

6 000 zł

10 000 zł

Wypożyczenie lub zakup
przedmiotów ortopedycznych i
środków pomocniczychwskutek NW

3 000 zł

6 000 zł

9 000 zł

10 000 zł

Koszty leczenia wskutek NW

2 000 zł

2 500 zł

5 000 zł

10 000 zł

Koszty operacji plastycznych
wskutek NW

2 000 zł

2 500 zł

5 000 zł

10 000 zł

Koszty rehabilitacji wskutek NW

2 000 zł

2 500 zł

5 000 zł

10 000 zł

Pobyt w szpitaluwskutek
zatrucia pokarmowego

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

3 000 zł

Uciążliwe leczenie –następstwa NW

500 zł

750 zł

1 000 zł

1 000 zł

Koszty odbudowy stomatologicznej
niezbędnej wskutek NW

1 500 zł

1 500 zł

1 500 zł

1 500 zł

200 zł

250 zł

300 zł

300 zł

Osierocenie wskutek NW

2 000 zł

2 500 zł

3 500 zł

5 000 zł

Zdiagnozowanie sepsy

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

3 000 zł

-

200 zł

300 zł

500 zł

Pogryzienie przez zwierzęta

Zwrot kosztów leków wskutek
choroby

DODATKOWE INFORMACJE
Zgłoszenie do 24 m-cy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku.
Zgłoszenie do 24 m-cy od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku.
Dodatkowe świadczenie do śmierci wskutek NW.
Wykaz urazów zamieszczony w Tabeli urazów oraz uszczerbków wskutek NW stanowiącej
załącznik nr 2 do OWU. Ochroną objęte są urazy powstałe do 12 m-cy od daty NW.
W zakresie m.in.: rany skóry, oparzenia, odmrożenia, złamania, zwichnięcia, wstrząśnienie
mózgu, uszkodzenia narządu słuchu i wzroku.
Wypłata 1% SU za każdy dzień pobytu w szpitalu na skutek NW, który rozpoczął się max. 12 mcy od daty NW. Płatne od 1 dnia; pobyt min. 3 dni. Max 100 dni w okresie trwania polisy.
Dotyczy pobytu w szpitalu na terenie RP.
Zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych, zaleconych przez lekarza, poniesionych na terenie RP w okresie nie
dłuższym niż 24 m-ce od daty NW.
Obejmuje również zwrot kosztów zakupu uszkodzonych wskutek NW szkieł korekcyjnych, wózka
inwalidzkiego lub aparatu słuchowego.
Zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie RP w okresie nie później niż 24 m-ce od
daty NW max do wysokości SU. Koszty poniesione m.in. na pierwszą wizytę lekarską lub
ambulatoryjną po zdarzeniu, operacje, badania, zabiegi.
Zwrot kosztów operacji plastycznych zaleconych przez lekarza w celu usunięcia oszpeceń i
okaleczeń powstałych wskutek NW. Koszty poniesione na terenie RP do 24 m-cy od daty NW.
Zwrot kosztów rehabilitacji prowadzonej na zlecenie i pod kontrolą lekarza na terenie RP w
okresie nie dłuższym niż 24 m-ce od daty NW.
Wypłata 1% SU za każdy dzień. Warunek min. 2 dni w szpitalu. Dotyczy pobytu w szpitalu na
terenie RP. Max 100 dni w okresie trwania polisy.
Wypłata 100% SU. Warunki: pobyt w szpitalu nieprzerwanie 5 dni; pobyt w szpitalu rozpoczął
się w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy od daty zajścia NW.
Wypłata świadczenia za uszkodzony lub utracony ząb stały max do wysokości SU.
Kosztyponiesione na terenie RP w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy od daty NW.
Wypłata 100% SU. Warunek min. 2 dni w szpitalu.
Pogryzienie przez wszystkie zwierzęta (m.in. kleszcz, osa, pies, kot).
Wypłata świadczenia w wysokości SU w przypadku śmierci każdego z rodziców wskutek NW i
śmierć nastąpiła w okresie 24 m-cy od NW.
Wypłata 100% SU. Brak odpowiedzialności, jeśli sepsa jest następstwem stanów chorobowych
zdiagnozowanych i leczonych przed data rozpoczęcia ochrony.
Zwrot kosztów poniesionych na zakup leków zaleconych po pobycie w szpitalu wskutek choroby
(choroba zdiagnozowana w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej); pobyt w szpitalu na
terytorium RP min 5 dni, rozpoczął się min. 30 dni po rozpoczęciu ochrony. Dodatkowo zakup
leków w ciągu 7 dni od daty wypisu ze szpitala.

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.

Pobyt w szpitalu wskutek choroby

-

-

-

300 zł

Czasowa niezdolność do pracy
lub nauki wskutek NW

-

-

-

3 000 zł

Zwrot kosztów wycieczki szkolnej

500 zł

500 zł

500 zł

500 zł

Pomoc psychologiczna

600 zł

600 zł

600 zł

600 zł

Poważne zachorowanie

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

2 000 zł

√

√

√

Wyczynowe uprawianie sportu

√

Składka roczna za osobę
do 8 lat

37 zł

65 zł

95 zł

181 zł

od 8 do 15 lat

37 zł

65 zł

99 zł

191 zł

powyżej 15 lat

39 zł

68 zł

103 zł

191 zł

Wypłata 100% SU. Warunki: pobyt trwał co najmniej 5 dni i rozpoczął się po upływie 30 dni
od daty rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. Brak karencji dla kontynuacji.
Dla pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek diagnozy Covid-19 minimalna długość pobytu
to 2 dni od daty diagnozy. Pobyt rozpoczął się po upływie 14 dni od daty rozpoczęcia okresu
ubezpieczenia. Dodatkowa wypłata w wysokości 100% SU w przypadku pobytu
Ubezpieczonego na OIOM wskutek Covid-19. Dotyczy pobytu w szpitalu na terenie RP.
Wypłata 1% SU za każdy dzień niezdolności do nauki powstałej wskutek NW. Czasowa
niezdolność do uczęszczania na wszystkie zajęcia, która rozpoczęła swój bieg w okresie
ochrony ubezpieczeniowej. Płacimy max za 90 dni w okresie ubezpieczenia, od 1-go dnia,
jeśli Ubezpieczony przebywał w szpitalu co najmniej 3 dni, lub od 15-go dnia jeśli leczył się
ambulatoryjnie.
Zwrot poniesionych kosztów wycieczki szkolnej jeżeli wskutek NW lub choroby Ubezpieczony
nie uczestniczył w wycieczce. Dotyczy NW mających miejsce w okresie ubezpieczenia i chorób
zdiagnozowanych najwcześniej po upływie 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.
Zwrot max do wysokości SU.
Zwrot kosztu wizyty u psychologa/ psychiatry w przypadku śmierci rodzica lub rodzeństwa,
próby samobójczej Ubezpieczonego, zdiagnozowania u Ubezpieczonego poważnego
zachorowania, prześladowania w szkole/przedszkolu. Max do wysokości SU.
Wypłata 100% SU w przypadku zdiagnozowania jednej z poniższych chorób: cukrzyca,
dystrofia mięśniowa, guzy środczaszkowe, inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP),
niewydolność nerek, niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy z białaczkami i
chłoniakami,śpiączka, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Warunki: zdiagnozowanie
choroby w okresie ubezpieczenia, nie wcześniej niż po upływie 30 dni od rozpoczęcia
okresu ubezpieczenia. Zdiagnozowanie poważnego zachorowania dotyczy osób, które
nie ukończyły 25. roku życia, a w przypadku cukrzycy nie ukończyły 18.roku życia.
Ubezpieczony pozostał przy życiu przez okres co najmniej 1 miesiąca od daty
zdiagnozowania poważnego zachorowania.
Dla osób, które w dniu rozpoczęcia okresu ubezpieczenia nie ukończyły 18. roku życia (nie
dotyczy dyscyplin wymienionych w sportach wysokiego ryzyka).
Dotyczy osób, które w dniu rozpoczęcia okresu ubezpieczenia nie ukończyły 8. roku życia.
Dotyczy osób, które w dniu rozpoczęcia okresu ubezpieczenia ukończyły 8. rok życia i nie
ukończyły 15. roku życia.
Dotyczy osób, które w dniu rozpoczęcia okresu ubezpieczenia ukończyły 15. roku życia i nie
ukończyły 26. roku życia.

SU – suma ubezpieczenia, NW – nieszczęśliwy wypadek

NOWOŚĆ – Ubezpieczenie OC dla osób powyżej 13. roku życia
Oferta dostępna jako opcja dodatkowa do oferty NNW

ZAKRES UBEZPIECZENIA
Odpowiedzialność Cywilna deliktowa w życiu prywatnym oraz w związku z nauką lub
odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu
Składka roczna za osobę

SUMY UBEZPIECZENIA
30 000 zł

40 000 zł

50 000 zł

10 zł

15 zł

25 zł

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.

