
          

 
 

 

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH 
WYPADKÓW (NNW) DLA PRACOWNIKÓW STRAŻY GRANICZNEJ  
ORAZ ICH  DZIECI, MAŁŻONKÓW/PARTNERÓW, RODZICÓW/TEŚCIÓW.   
 
Tabela z ogólnym porównaniem wysokości świadczeń              

      
                                                                                                  

  

 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 
 

Nowe warunki (do 01.11.2017r.)  
GENERALI T.U. S.A. 

Aktualne warunki (od 01.10.2016r.) 
GENERALI T.U. S.A. 

WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 47 500 zł 47 500 zł 66 500 zł 66 500 zł 50 000 zł 50 000 zł 70 000 zł 70 000 zł 

Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego, którego śmierć 
nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku 

10 000 zł 2 000 zł 10 000 zł 5 000 zł 10 000 zł 2 000 zł 10 000 zł 5 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału lub udaru mózgu 6 000 zł 6 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 

24 700 zł 38 000 zł 40 850 zł 63 650 zł 26 000 zł 40 000 zł 43 000 zł 67 000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku – za 1%  

247 zł 380 zł 408,50 zł 636,50 zł 260 zł 400 zł 430 zł 670 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek 
zawału serca lub udaru mózgu 

6 000 zł 6 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej/ 
nauki wskutek nieszczęśliwego wypadku 

4 000 zł 
(40 zł/ dzień) 

4 000 zł 
(40 zł/ dzień) 

5 000 zł 
(50 zł/ dzień) 

5 000 zł 
(50 zł/ dzień) 

4 000 zł 
(40 zł/ dzień) 

4 000 zł 
(40 zł/ dzień) 

5 000 zł 
(50 zł/ dzień) 

5 000 zł 
(50 zł/ dzień) 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego 
wypadku (do 180 dni) 

3 000 zł 
(30 zł za dzień do 14 

dni/ 15 zł za dzień 
powyżej 14 dni, 

dodatkowo OIOM 
30 zł za każdy dzień 
– max. przez 5 dni) 

- 

5 000 zł 
(50 zł za dzień do 14 

dni/ 25 zł za dzień 
powyżej 14 dni, 

dodatkowo OIOM 
50 zł za każdy dzień 
– max. przez 5 dni) 

- 

3 000 zł 
(30 zł za dzień do 
14 dni/ 15 zł za 

dzień powyżej 14 
dni, dodatkowo 
OIOM 30 zł za 
każdy dzień – 

max. przez 5 dni) 

- 

5 000 zł 
(50 zł za dzień do 
14 dni/ 25 zł za 

dzień powyżej 14 
dni, dodatkowo 
OIOM 50 zł za 

każdy dzień – max. 
przez 5 dni) 

- 

Świadczenie z tytułu rekonwalescencji poszpitalnej 
Ubezpieczonego w przypadku, gdy hospitalizacja była 
spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 

3 000 zł 
(30 zł za dzień) 

- 
5 000 zł 

(50 zł za dzień) 
- 

3 000 zł 
(30 zł za dzień) 

- 
5 000 zł 

(50 zł za dzień) 
- 

Koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego 
wypadku 

10 000 zł 10 000 zł 12 000 zł 12 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 12 000 zł 12 000 zł 

Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 

2 000 zł 
(do 300 zł/ ząb) 

2 000 zł 
(do 300 zł/ ząb) 

3 000 zł 
(do 400 zł/ ząb) 

3 000 zł 
(do 400 zł/ ząb) 

2 000 zł 
(do 300 zł/ ząb) 

2 000 zł 
(do 300 zł/ ząb) 

3 000 zł 
(do 400 zł/ ząb) 

3 000 zł 
(do 400 zł/ ząb) 

Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa 
nieszczęśliwego wypadku 

10 000 zł 10 000 zł 12 000 zł 12 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 12 000 zł 12 000 zł 

Naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku 

10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

Koszty przekwalifikowania Ubezpieczonego – następstwa 
nieszczęśliwego wypadku 

10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 8 zł 12 zł 13 zł 20 zł 8 zł 12 zł 13 zł 20 zł 



 
 

 
 
 
 
Dodatkowe korzyści  

 

 Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu, 

 Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku wskutek zawału serca lub udaru mózgu, 

 Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego wskutek NNW, 

 Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej po NNW 

 Całodobowa ochrona ubezpieczeniowa od NNW zaistniałych na całym świecie, 

 Brak franszyzy redukcyjnej w świadczeniu z tytułu uszczerbku na zdrowiu. 

 
Warto wiedzieć, że:  

 
 Ubezpieczony ma możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia. 

 
 Członkowie rodziny mogą przystąpić do ubezpieczenia bez względu na przystąpienie funkcjonariusza / pracownika cywilnego Straży Granicznej. 

 
 Nieszczęśliwy wypadek definiowany jest jako przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego, mające miejsce w okresie 

udzielania Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej.  
 

Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się udaru mózgu, zawału serca i innych chorób, nawet występujących nagle. Jeżeli zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony o zawał serca lub udar 
mózgu przyjmuje się, że stanowią nieszczęśliwy wypadek. 

 
 Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku NNW- Towarzystwo zobowiązuje się do zwrotu kosztów leczenia stomatologicznego do wysokości sumy ubezpieczenia i limitu 

wskazanych w umowie ubezpieczenia potwierdzonej polisą, nie więcej jednak niż rzeczywiste, udokumentowane oryginalnymi rachunkami koszty oraz pod warunkiem, że: 
a) Nieszczęśliwy wypadek miał miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, 
b) Koszty zostały poniesione na terenie RP, 
c) Koszty zostały poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego, 
d) Koszty leczenia stomatologicznego zostały poniesione w ciągu 180 dni od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Uwaga: Niniejsza informacja nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia. 

 


