Karta Zalet

GENERALI, Z MYŚLĄ O NASTĘPSTWACH
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW.
GRUPA OTWARTA – PAKIET DLA DZIECKA

SUMY UBEZPIECZENIA
OSZCZĘDNY

OPTYMALNY

MAKSYMALNY

PRESTIŻ

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW*

10 000 zł

20 000 zł

30 000 zł

50 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego wskutek
wypadku komunikacyjnego

5 000 zł

5 000 zł

15 000 zł

25 000 zł

10 000 zł
(50 000 zł za 100%
uszczerbku)

20 000 zł
(100 000 zł za 100%
uszczerbku)

30 000 zł
(150 000 zł za 100%
uszczerbku)

50 000 zł
(250 000 zł za 100%
uszczerbku)

5 000 zł

6 000 zł

7 000 zł

10 000 zł

4 000 zł
(40 zł za dzień
do 14 dni/20 zł za dzień
powyżej 14 dni,
dodatkowo OIOM 40 zł
za każdy dzień
– max. przez 5 dni)

4 500 zł
(45 zł za dzień
do 14 dni/22,50 zł
za dzień powyżej 14 dni,
dodatkowo OIOM 45 zł
za każdy dzień
– max. przez 5 dni)

6 000 zł
(60 zł za dzień
do 14 dni/30 zł za dzień
powyżej 14 dni,
dodatkowo OIOM 60 zł
za każdy dzień
– max. przez 5 dni)

10 000 zł
(100 zł za dzień
do 14 dni/50 zł za dzień
powyżej 14 dni,
dodatkowo OIOM
100 zł za każdy dzień
– max. przez 5 dni)

–

–

–

3 000 zł

500 zł

750 zł

1 000 zł

1 000 zł

–

–

–

20 000 zł

1 500 zł
(do 200 zł/ ząb)

1 500 zł
(do 200 zł/ ząb)

1 500 zł
(do 200 zł/ ząb)

1 500 zł
(do 200 zł/ ząb)

Koszty leczenia Ubezpieczonego
– następstwa NW*

2 000 zł

2 500 zł

5 000 zł

10 000 zł

Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego
– następstwa NW*

2 000 zł

2 500 zł

5 000 zł

10 000 zł

Koszty operacji plastycznych
Ubezpieczonego – następstwa NW*

2 000 zł

2 500 zł

5 000 zł

10 000 zł

Osierocenie Ubezpieczonego wskutek
NW*

2 000 zł

2 500 zł

3 500 zł

5 000 zł

Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego
wskutek NW*

500 zł

500 zł

500 zł

750 zł

Pogryzienie Ubezpieczonego przez
zwierzęta

200 zł

250 zł

300 zł

300 zł

1 000 zł
(10 zł/ dzień)

1 500 zł
(15 zł/ dzień)

2 000 zł
(20 zł/ dzień)

3 000 zł
(30 zł/ dzień)

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w
wyniku choroby

–

–

–

300 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego
Sepsy

1 000 zł

1 500 zł

2 000 zł

3 000 zł

Naprawa, wypożyczenie lub zakup
przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych, w tym zakupu wózka
inwalidzkiego – następstwa NW*

3 000 zł

6 000 zł

9 000 zł

10 000 zł

SKŁADKA ROCZNA

30,00 zł

55,00 zł

83,00 zł

169,00 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu
Ubezpieczonego wskutek NW* – system
świadczeń progresywnych
Oparzenie lub odmrożenie ciała
Ubezpieczonego

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
wskutek NW* (do 180 dni)

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego
do pracy zarobkowej lub nauki wskutek
NW*
Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego –
następstwa NW*
Uraz niepowodujący trwałego
uszczerbku na zdrowiu u
Ubezpieczonego
Koszty odbudowy stomatologicznej
niezbędnej wskutek NW*

Dzienne świadczenie szpitalne związane
z leczeniem zatrucia pokarmowego
Ubezpieczonego

*NW – nieszczęśliwy wypadek
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ZAKRES UBEZPIECZENIA
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Zalety produktu:

• proste i szybkie wystawienie polisy w portalu Merkury+
• szeroki zakres ubezpieczenia
• możliwość wyboru jednego z czterech różnorodnych wariantów ubezpieczenia, w zależności od potrzeb
• zakres ubezpieczenia rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu dla osób do 18. roku życia
• ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie
• całodobowa ochrona ubezpieczeniowa, tj. w szkole, w domu, na wakacjach
• niezależna wypłata świadczeń z każdego zakresu – odrębne sumy ubezpieczenia
• dowolna
możliwość zgłoszenia szkody (osobiście w oddziale, telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną)
Zalety
produktu:
Wypłacamy odszkodowanie za:

Wypłacamy odszkodowanie za:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koszty leczenia i rehabilitacji poniesione w prywatnych placówkach medycznych
zdarzenia mające miejsce podczas wyczynowego uprawiania sportu – dla osób do 18. roku życia
następstwa wypadków zaistniałych na całym świecie
pobyt w szpitalu od 1. dnia pobytu, jeżeli Ubezpieczony przebywał co najmniej 3 dni w szpitalu
śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (dodatkowa wypłata)
oparzenia lub odmrożenia
pogryzienia Ubezpieczonego przez zwierzęta
zatrucie pokarmowe, wskutek którego Ubezpieczony był hospitalizowany
śmierć Rodziców wskutek wypadku
trwały uszczerbek na zdrowiu uwzględniający progresję (podwyższenie wysokości świadczenia
w zależności od stopnia orzeczonego uszczerbku na zdrowiu)

Ubezpieczamy:

• dzieci od dnia urodzenia do 18. roku życia, w tym:
–

uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich

–

dzieci w wieku przedszkolnym

–

dzieci pracowników firm

–

dzieci, które uprawiają sport lub są członkami szkolnych i pozaszkolnych klubów sportowych

Niniejszy materiał stanowi wewnętrzny dokument Generali T.U. S.A. i jest skierowany wyłącznie do pracowników i współpracowników w celach szkoleniowych. Ma on 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 Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków. Grupa Otwarta” zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa nr GNL/ob./1/8/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku przekazywanych Klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, które
dostępne są w siedzibie Generali T.U. S.A. lub u Agenta.
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• studentów do 26. roku życia, jeżeli kontunuują naukę w trybie dziennym
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