
* kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w przypadku zajścia danego zdarzenia ** Świadczenie realizowane przez Europ Assistance Sp. z o.o. 
*** Świadczenie realizowane przez Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group

PAKIET MAXI OCHRONA VIP** Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub trwałego inwalidztwa
ZGON UBEZPIECZONEGO w wyniku nieszczęśliwego wypadku 250 000 zł 

TRWAŁE INWALIDZTWO spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem (NNW) wg tabeli w załączeniu

POMOC MEDYCZNA – lekarskie wizyty domowe, rehabilitacja, spłata rachunków przy dłuższej hospitalizacji wg tabeli w załączeniu

POMOC W DOMU – naprawa sprzętu RTV/AGD/IT, usuwanie awarii i usterek przez specjalistów wg tabeli w załączeniu

BEZPIECZNA TOŻSAMOŚĆ – organizacja pomocy w przypadku utraty dokumentów za granicą RP wg tabeli w załączeniu

DRUGA OPINIA MEDYCZNA – krajowa i zagraniczna wg tabeli w załączeniu

FUNERAL ASSISTANCE – pomoc w organizacji pogrzebu wg tabeli w załączeniu

NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE INTERNETOWE wg tabeli w załączeniu

Składka miesięczna 19,99 zł

TELEFONICZNA ASYSTA PRAWNA PLUS*** Dostęp do telefonicznych konsultacji prawnych (12 razy w roku), zgłaszanie 
roszczeń pod numerem +48 (22) 647 56 02
Składka miesięczna 3,00 zł

SKŁADKA CAŁKOWITA 59,99 zł

GENERALI Program dla Młodych
Propozycja dla członków GSU Stowarzyszenie Ubezpieczonych, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

Rodzaj zdarzenia Ubezpieczonego WYSOKOŚĆ
ŚWIADCZENIA
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Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy* 130 000 zł 

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego* 100 000 zł 

Śmierć wskutek NW przy pracy* 100 000 zł 

Śmierć wskutek NW* 70 000 zł 

Śmierć 40 000 zł 

Śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu* 50 000 zł 
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Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek NW
za 1% uszczerbku

40 000 zł 
400 zł

Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu
za 1% uszczerbku

40 000 zł 
400 zł

Refundacja kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych poniesionych w następstwie NW 3 000 zł

Refundacja kosztów leczenia w następstwie NW 3 000 zł
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Poważne Zachorowanie – Wariant Rozszerzony
liczba chorób: 42 (m.in.: udar mózgu, paraliż, sepsa, śpiączka, niewydolność nerek, utrata kończyn, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 
nowotwór złośliwy, stwardnienie rozsiane, zawał serca)

6 000 zł 

Pobyt w szpitalu za każdy dzień

wskutek NW do 14 dni 200 zł 

wskutek NW od 15 dnia do 180 dnia 200 zł

wskutek choroby do 14 dni 100 zł

wskutek choroby od 15 dnia do 180 dnia 100 zł

dodatkowo OIOM do 5 dni 200 zł

Pobyt w szpitalu wskutek NW przy pracy* za każdy dzień

do 14 dni 300 zł

od 15 dnia do 30 dnia 230 zł

Pobyt w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego* za każdy dzień

do 14 dni 300 zł

od 15 dnia do 30 dnia 230 zł

Pobyt w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy* za każdy dzień

do 14 dni 400 zł

od 15 dnia do 30 dnia 260 zł

Miesięczna składka: 37 zł

Tylko  37zł miesięcznie     Niska składka  Â  Wysoka ochrona



� TRWAŁE INWALIDZTWO SPOWODOWANE 
NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

Rodzaj trwałego uszczerbku na zdrowiu Wysokość świadczenia
Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie barku lub ramienia 80 000 PLN
Całkowita utrata kończyny górnej w obrębie łokcia lub przedramienia 60 000 PLN
Całkowita utrata dłoni 50 000 PLN
Całkowita utrata palców II, III, IV, V ręki 7 000 PLN za każdy palec
Całkowita utrata kciuka 22 000 PLN
Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu biodrowego lub kości udowej 75 000 PLN
Całkowita utrata kończyny dolnej w obrębie stawu kolanowego, podudzia lub stawów 
skokowych

60 000 PLN

Całkowita utrata stopy 40 000 PLN
Całkowita utrata palców stopy II, III, IV, V 4 000 PLN za każdy palec
Całkowita utrata palucha 15 000 PLN
Całkowita utrata wzroku w jednym oku 50 000 PLN
Całkowita utrata wzroku w obu oczach 100 000 PLN
Całkowita utrata słuchu w jednym uchu 30 000 PLN
Całkowita utrata słuchu w obu uszach 50 000 PLN
Całkowita utrata małżowiny usznej 15 000 PLN
Całkowita utrata nosa 20 000 PLN

Całkowita utrata zębów stałych
2 000 PLN za każdy ząb,

 maksymalnie 20 000 PLN
Całkowita utrata śledziony 20 000 PLN
Całkowita utrata jednej nerki 35 000 PLN
Całkowita utrata obu nerek 75 000 PLN
Całkowita utrata macicy 40 000 PLN
Całkowita utrata jajnika lub jądra 20 000 PLN
Całkowita utrata mowy 100 000 PLN
Porażenie lub niedowład co najmniej dwóch kończyn poniżej 3 stopnia w skali Lovette’a 100 000 PLN
Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 250 000 PLN
Organizacja wizyty u lekarza specjalisty (ortopeda) 1 x 350 PLN

� FUNERAL ASSISTANCE (USŁUGI POGRZEBOWE)
Świadczenie assistance Limit odpowiedzialności
Organizacja i pokrycie kosztu zakupu trumny lub urny 2 000 PLN
Kremacja zwłok 1 000 PLN
Przechowywanie zwłok w chłodni 7 dni / 500 PLN
Przygotowanie zwłok do pochówku 500 PLN
Rezerwacja terminów pochówku na cmentarzu Organizacja
Organizacja i pokrycie kosztu ceremonii pochówku 1 500 PLN
Transport zwłok do domu pogrzebowego, przewóz karawanem na cmentarz, 
kondukt pogrzebowy, opuszczenie trumny do grobu, wieńce żałobne

1 500 PLN

Konsolacja 2 000 PLN
Nekrologi w prasie 200 PLN
Organizacja i dostarczenie klepsydr pogrzebowych Organizacja
Muzyczna oprawa pogrzebowa Organizacja
Zamówienie przemówienia pogrzebowego Organizacja
Usługi florystyczne Organizacja
Organizacja i pokrycie kosztów usług kamieniarskich 2 000 PLN
Infolinia pogrzebowa Bez limitu

Uwaga! Centrum Alarmowe pokrywa koszty poniesione przez rodzinę Ubezpieczonego do wysokości 
stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę zasiłku pogrzebowego wypłaconego przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych.

� POMOC MEDYCZNA
Zdarzenia ubezpieczonego Rodzaj świadczenia Limit na zdarzenie w roku 

ubezpieczeniowym

Uszkodzenie ciała lub 
rozstrój zdrowia Ubezpieczonego 
w wyniku nagłego zachorowania 
lub nieszczęśliwego
wypadku na terenie RP

Wizyta lekarza 500 PLN / 2 razy
Wizyta pielęgniarki 500 PLN / 2 razy

Dostawa podstawowych artykułów 
spożywczych

500 PLN / 2 razy

Transport medyczny
1000 PLN 

(łącznie na wszystkie transporty) 
/ 2 razy

W przypadku hospitalizacji 
Ubezpieczonego na skutek 
nieszczęśliwego wypadku 
lub nagłego zachorowania 
na terytorium RP

Pomoc domowa 
po hospitalizacji

48h / 2 razy

Opieka pielęgniarska 
po hospitalizacji

48h / 2 razy

Opieka nad osobami starszymi 
i niesamodzielnymi

48h / 2 razy

Opieka nad zwierzętami domowymi 
(psami i kotami)

500 PLN / 2 razy

Pomoc psychologa 1 000 PLN / 1 raz
Rehabilitacja 800 PLN / 1 raz

Refundacja leków 
po hospitalizacji

500 PLN / 1 raz

Dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego 1 000 PLN / 1 raz
Spłata rachunków podstawowych 

(gaz, prąd, internet, czynsz)
3 M-CE do 1 000 PLN

Na życzenie Ubezpieczonego

Serwis Tele-Maluch Bez limitu
Telefoniczna konsultacja lekarska Bez limitu

Druga opinia lekarska Bez limitu

Infolinia medyczna Bez limitu

� DRUGA OPINIA MEDYCZNA

Zdarzenie ubezpieczeniowe Rodzaj świadczenia
Limit na zdarzenie / 

Liczba interwencji w roku 
ubezpieczeniowym

Druga opinia medyczna krajowa

Uszkodzenie ciała lub 
rozstrój zdrowia
Uprawnionego w wyniku 
Nieszczęśliwego wypadku 
lub Poważnego zachorowania

Druga opinia lekarska krajowa 1 raz / 3 000 PLN
Tele-Wideokonsultacja lub wizyta 

specjalisty z ośrodka referencyjnego
(jako uzupełnienie drugiej opinii 

lekarskiej krajowej)

1 raz / 2 000 PLN

Telekonsultacje medyczne ogólne
5 razy + 1 raz 

(telekonsultacja przygotowawcza)

Świadczenia 
łączne

Transport medyczny 
do placówki 
medycznej

1 raz / 2 000 PLN
Transport medyczny 

z placówki 
medycznej

Organizacja hotelu w sytuacji gdy 
Uprawniony korzysta z wizyty u 
lekarza konsultanta z ośrodka 

referencyjnego, który wystawiał Drugą 
opinię lekarską krajową

1 raz / 1 000 PLN

Dowóz leków 2 razy / 250 PLN

Druga opinia medyczna zagraniczna

Uszkodzenie ciała lub 
rozstrój zdrowia
Uprawnionego w wyniku
Nieszczęśliwego wypadku 
lub Poważnego zachorowania

Druga opinia lekarska zagraniczna 1 raz / 10 000 PLN
Tele-Wideokonsultacja lub wizyta 

specjalisty z ośrodka referencyjnego
(jako uzupełnienie drugiej opinii 

lekarskiej zagranicznej)

1 raz / 2 000 PLN

Telekonsultacje medyczne ogólne
5 razy + 1 raz 

(telekonsultacja przygotowawcza)

Świadczenia 
łączne

Transport medyczny 
do placówki 
medycznej

1 raz / 2 000 PLN
Transport medyczny 

z placówki 
medycznej

Dowóz leków 1 raz / 250 PLN
Organizacja leczenia 1 raz/ organizacja

� POMOC W DOMU
Sytuacja w jakiej
przysługuje świadczenie Świadczenie Assistance Limit na zdarzenie w roku

ubezpieczeniowym

Uszkodzenie mienia w miejscu 
zamieszkania wskutek awarii, 
kradzieży z włamaniem 
lub zdarzenia losowego

Interwencja specjalisty 400 PLN / 2 razy
Dozór mienia

800 PLN / 1 raz (1 ze świadczeń)
Transport mienia

Transport Ubezpieczonego  
i jego rodziny 500 PLN / 2 razy

(1 ze świadczeń)
Zakwaterowanie Ubezpieczonego 

i jego rodziny
Awaria sprzętu
AGD/RTV/IT

Interwencja specjalisty  
AGD/RTV/IT

500 PLN / 2 razy

Na życzenie Ubezpieczonego Infolinia Podatkowa Bez limitu

� NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE INTERNETOWE
Zdarzenie
ubezpieczeniowe Rodzaj świadczenia

Liczba interwencji w roku
ubezpieczeniowym /

limit na zdarzenia

Nieautoryzowana
transakcja internetowa

Zwrot utraconych środków
1 000 zł / 1 raz

Kwota transakcji nie może być niższa
niż 200 zł

� BEZPIECZNA TOŻSAMOŚĆ
Sytuacja w jakiej
przysługuje świadczenie Rodzaj świadczenia Limit na zdarzenie w roku

ubezpieczeniowym

Utrata dokumentów
w następstwie kradzieży,
kradzieży z włamaniem 
lub rozboju

Pomoc w zastrzeganiu wszystkich 
posiadanych kart płatniczych i 

kredytowych
Bez limitu

Pomoc w zgłoszeniu faktu zagubienia 
w najbliższym komisariacie 

Policji/Ambasadzie
Bez limitu

Asysta w przypadku zagubienia 
dokumentów i kart płatniczych 
podczas podróży zagranicznych

Bez limitu

Pomoc w uzyskaniu dokumentów 
zastępczych za granicą

Bez limitu

Utrata dokumentów 
w następstwie kradzieży, 
kradzieży z włamaniem
lub rozboju za granicą, 
uniemożliwiającej powrót 
do kraju (tylko Europa, bez RP)

Organizacja i pokrycie kosztów biletu 
powrotnego do kraju

1 raz / 2 500 PLN

Organizacja i pokrycie kosztów noclegu 1 raz / 2 000 PLN
Zwrot kosztów poniesionych na wyrobienie 

duplikatu dokumentów
1 raz / 300 PLN

Pokrycie kosztów transportu do 
Ambasady (w przypadku, jeżeli w miejscu 
przebywania Ubezpieczonego nie znajduje 

się Ambasada lub Konsulat)

1 raz / 500 PLN

Utrata dokumentów
w następstwie kradzieży,
kradzieży z włamaniem lub rozboju 
po zgłoszeniu tego faktu na policji

Wypełnienie wniosków o wydanie nowych 
dokumentów 

i przesłanie ich do Ubezpieczonego
1 raz

Pomoc w wypełnianiu wniosku o uzyskanie 
raportu w BIK

1 raz

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 
Kodeks cywilny. Żadne z niniejszych informacji nie stanowią doradztwa inwestycyjnego lub podatkowego ze strony Ge-
nerali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz koszty i ryzyka z nim związane, jak 
również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zasady działania produktu określone 
są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Certum 8/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku, przekazywanych klientowi przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie www.generali.pl, u poszczególnych dystrybutorów lub w sie-
dzibie Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa.

� Świadczenie realizowane przez Europ Assistance Polska Sp. z o.o.

CENTRUM ALARMOWE  tel. +48 (22) 203 79 06

Składka miesięczna dla Ubezpieczonego  Â 19,99 zł


