
 
 

GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15b wpisanym do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 10623, NIP: 526-23-49-108; kapitał zakładowy 191.000.000 zł w pełni opłacony, należącą do 
Grupy Generali figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS. 

PROPOZYCJA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA 

NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 
 

Ubezpieczający: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej 

Ubezpieczony: 

Funkcjonariusze i pracownicy cywilnej Straży Granicznej oraz ich dzieci (bez względu na 
wiek) i małżonkowie/Partnerzy, a także emerytowani funkcjonariusze i pracownicy cywil-
nej straży granicznej, a także rodzice/ teściowie funkcjonariuszy/ pracowników cywilnej 
Straży Granicznej.  

Przedmiot 
ubezpieczenia: 

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków  

Okres ubezpieczenia: 1 rok 

Forma ubezpieczenia: Grupowa imienna  

Miejsce 
ubezpieczenia: 

Generali obejmuje Ubezpieczonego całodobową ochroną ubezpieczeniową od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na całym świecie. 

Warunki szczególne:  

Możliwość przystąpienia Ubezpieczonego do ubezpieczenia od 1 dnia danego miesiąca. 

Ubezpieczający zobowiązany jest przesyłać zgłoszenia nowych osób do ubezpieczenia 
w formie elektronicznej (imię, nazwisko, pesel albo data urodzenia) najpóźniej do ostat-
niego dnia poprzedzającego początek okresu ubezpieczenia. 

Warunkiem niezbędnym przystąpienia nowych osób do umowy ubezpieczenia jest zło-
żenie kompletnie i poprawnie wypełnionego formularza przez osoby wyrażające wolę 
przystąpienia do umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w polisie (w przypad-
ku osób niepełnoletnich podpis składają osoby do tego uprawnione). 

Składka za kolejne grupy ubezpieczonych płatna jest do 20 dnia każdego miesiąca na 
podstawie miesięcznych raportów przesyłanych przez Ubezpieczającego zawierających 
liczbę osób ubezpieczonych w miesiącu bieżącym. 

 

Partner - osoba fizyczna wskazana przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia, pozosta-
jąca z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, która ukończyła 18 rok 
życia. 

 

Zapis Art. II ust. 37 przyjmuje brzmienie: 

Ubezpieczony – osoba fizyczna, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia 

będąca: 

1) funkcjonariuszem albo pracownikiem cywilnym Straży Granicznej lub 

2) emerytowanym funkcjonariuszem albo emerytowanym pracownikiem cywilnym 

Straży Granicznej lub 

3) dzieckiem funkcjonariusza/emerytowanego funkcjonariusza albo pracownika 

cywilnego/emerytowanego pracownika cywilnego Straży Granicznej (bez względu na 

wiek dziecka) lub 

4) małżonkiem bądź Partnerem funkcjonariusza/emerytowanego funkcjonariusza albo 

pracownika cywilnego/emerytowanego pracownika cywilnego Straży Granicznej lub 

 5) rodzicem/ teściem funkcjonariusza/emerytowanego funkcjonariusza albo pracownika 
cywilnego/emerytowanego pracownika cywilnego Straży Granicznej. 
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Ogólne warunki 
ubezpieczenia:  

Podstawę zawarcia umowy stanowią Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia 
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 
GNL/ob./17/12/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku wraz z Załącznikiem nr 1 i nr 2. 

Limit 
odpowiedzialności: 

Górna granica odpowiedzialności Generali z tytułu jednego zdarzenia wynosi: 
22.100.000 PLN 

Ważność oferty: Przed Przedstawiona oferta jest ważna w ciągu 30 dni od jej wystawienia. 

 

Wariant I 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 
SUMY UBEZPIECZENIA 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku  

 

 
47.500 zł 

Koszty pogrzebu Ubezpieczonego, którego śmierć 
nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku 

 

 
10.000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub 
udaru mózgu 

 

 
6.000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego 
wskutek nieszczęśliwego wypadku 

 

 
24.700 zł 

247 zł za 1 % trwałego uszczertbku na zdrowiu 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego 
wskutek  zawału serca lub udaru mózgu 

 

 
6.000 zł 

60 zł za 1 % trwałego uszczertbku na zdrowiu 

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy 
zarobkowej/nauki wskutek nieszczęśliwego 
wypadku  

4.000 zł  

(40 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) 

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

 
3.000 zł 

(30 zł za dzień) 

Koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa 
nieszczęśliwego wypadku 

 
10.000 zł 

Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej 
wskutek nieszczęśliwego wypadku  

 
2.000 zł 

(do 300 zł/ ząb) 

Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa 
nieszczęśliwego wypadku 

 
10.000 zł 
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Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych – 
następstwa nieszczęśliwego wypadku 

 
10.000 zł 

Koszty przekwalifikowania Ubezpieczonego – 
następstwa nieszczęśliwego wypadku 

 
10.000 zł 

Składka miesięczna za osobę: 8,00 zł 

 

Wariant II 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 
SUMY UBEZPIECZENIA 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku  

 
47.500 zł 

Koszty pogrzebu Ubezpieczonego, którego śmierć 
nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku 

 
2.000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub 
udaru mózgu 

 
6.000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego 
wskutek nieszczęśliwego wypadku 

 
38.000 zł 

380 zł za 1 % trwałego uszczertbku na zdrowiu 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego 
wskutek  zawału serca lub udaru mózgu 

 
6.000 zł 

60 zł za 1 % trwałego uszczertbku na zdrowiu 

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy 
zarobkowej/nauki wskutek nieszczęśliwego 
wypadku  

4.000 zł  

(40 zł/ dzień) 

Koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa 
nieszczęśliwego wypadku 

 
10.000 zł 

Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej 
wskutek nieszczęśliwego wypadku  

 
2.000 zł 

(do 300 zł/ ząb) 

Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa 
nieszczęśliwego wypadku 

 

 
10.000 zł 

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

 
10.000 zł 

Koszty przekwalifikowania Ubezpieczonego – 
następstwa nieszczęśliwego wypadku 

 
10.000 zł 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA  

Składka miesięczna za osobę: 12,00 zł 
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Wariant III 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 
SUMY UBEZPIECZENIA 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku  

 
66.500 zł 

Koszty pogrzebu Ubezpieczonego, którego śmierć 
nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku 

 

 
10.000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub 
udaru mózgu 

 

 
10.000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego 
wskutek nieszczęśliwego wypadku 

 

 
40.850 zł 

408,50 zł za 1 % trwałego uszczertbku na zdrowiu 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego 
wskutek  zawału serca lub udaru mózgu 

 

 
10.000 zł 

100 zł za 1 % trwałego uszczertbku na zdrowiu 

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy 
zarobkowej/nauki wskutek nieszczęśliwego 
wypadku  

5.000 zł  

(50 zł/ dzień) 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek 
nieszczęśliwego wypadku (do 180 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 

 
5.000 zł 

(50 zł za dzień) 

Koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa 
nieszczęśliwego wypadku 

 
12.000 zł 

Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej 
wskutek nieszczęśliwego wypadku  

 

 
3.000 zł 

(do 400 zł/ ząb) 

Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa 
nieszczęśliwego wypadku 

 

 
12.000 zł 

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

 
10.000 zł 

Koszty przekwalifikowania Ubezpieczonego – 
następstwa nieszczęśliwego wypadku 

 
10.000 zł 

Składka miesięczna za osobę: 13,00 zł 
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Wariant IV 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 
SUMY UBEZPIECZENIA 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku  

 
66.500 zł 

Koszty pogrzebu Ubezpieczonego, którego śmierć 
nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku 

 

 
5.000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub 
udaru mózgu 

 

 
10.000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego 
wskutek nieszczęśliwego wypadku 

 

 
63.650 zł 

636,50 zł za 1 % trwałego uszczertbku na zdrowiu 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego 
wskutek  zawału serca lub udaru mózgu 

 

 
10.000 zł 

100 zł za 1 % trwałego uszczertbku na zdrowiu 

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy 
zarobkowej/nauki wskutek nieszczęśliwego 
wypadku  

5.000 zł  

(50 zł/ dzień) 

Koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa 
nieszczęśliwego wypadku 

 
12.000 zł 

Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej 
wskutek nieszczęśliwego wypadku  

 

 
3.000 zł 

(do 400 zł/ ząb) 

Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa 
nieszczęśliwego wypadku 

 

 
12.000 zł 

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

 
10.000 zł 

Koszty przekwalifikowania Ubezpieczonego – 
następstwa nieszczęśliwego wypadku 

 
10.000 zł 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA  

Składka miesięczna za osobę: 20,00 zł 

 

 


