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Tylko 37zł miesięcznie

Niska składka 

 
Wysoka ochrona



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
* kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacaną w przypad-

ku zajścia danego zdarzenia

Ubezpiecz się u nas!
Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj  
się z najbliższym oddziałem

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 podatkowe-
go ze strony Generali 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 siedzibie Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń 
S.A. przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa.


