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Oferta grupowego ubezpieczenia na życie  

dla członków Stowarzyszenia Odpowiedzialni.pl 

Ubezpieczający: Stowarzyszenie Odpowiedzialni.pl, ul. Warszawska 21/12, 25-512 Kielce 

Ubezpieczyciel: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej 

Do przedstawionej propozycji ubezpieczenia mają zastosowanie Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla 

małych i średnich firm Nr 6/2017. 

Karencje dla osób przystępujących: 

- 30 dni – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu; 

- 90 dni – poważna choroba Ubezpieczonego, rehabilitacja medyczna; 

- 9 miesięcy – urodzenie Dziecka. 

Partner na prawach Współmałżonka. Wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu na całym świecie. 

  Świadczenie 

Śmierć Ubezpieczonego 
- wskutek NW 
- wskutek NW przy pracy 
- wskutek wypadku komunikacyjnego 
- wskutek NW przy pracy wskutek wypadku komunikacyjnego 
- wskutek zawału serca lub udaru mózgu 

60 000 zł 
100 000 zł 
135 000 zł 
135 000 zł 
170 000 zł 
95 000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 
za 1% trwałego uszczerbku 

do 30 000 zł 
300 zł 

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego 
za 1% urazu 

do 20 000 zł 
200 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu 
za 1% trwałego uszczerbku 

do 20 000 zł 
200 zł 

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - anemia aplastyczna, guz wewnątrzczaszkowy, leczenie 
operacyjne choroby wieńcowej (by-pass), niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, oparzenia, operacja aorty, 
operacja zastawek serca, przeszczep dużych narządów, udar mózgu, utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV, zawał 
serca (liczba chorób: 13) 

3 000 zł 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu 
- wskutek nieszczęśliwego wypadku do 14 dni / od 15 do 120 dnia 
- wskutek choroby do 14 dni / od 15 do 120 dnia 
- OIOM do 5 dni 

do 8 000 zł 
80 zł / 40 zł za dzień 
48 zł / 40 zł za dzień 

80 zł za dzień 
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy pracy 
- do 14 dni / od 15 do 30 dnia 

do 16 000 zł 
160 zł / 64 zł za dzień 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego 
- do 14 dni / od 15 do 30 dnia 

do 13 000 zł 
130 zł / 55 zł za dzień 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy pracy wskutek wypadku 
komunikacyjnego 
- do 14 dni / od 15 do 30 dnia 

do 21 000 zł 
 

210 zł / 79 zł za dzień 
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu 
- do 14 dni / od 15 do 30 dnia 

do 13 000 zł 
98 zł / 55 zł 

Koszty leczenia Ubezpieczonego - następstwa nieszczęśliwego wypadku do 500 zł 

Rehabilitacja medyczna do 500 zł 
Śmierć Współmałżonka 
- wskutek nieszczęśliwego wypadku 
- wskutek wypadku komunikacyjnego 

10 000 zł 
20 000 zł 
30 000 zł 

Śmierć Dziecka 
- wskutek NW 

5 000 zł 
10 000 zł 

Osierocenie dziecka 5 000 zł 

Urodzenie dziecka 700 zł 

Urodzenie dziecka martwego 1 800 zł 
Śmierć rodziców lub teściów 
- wskutek NW 

1 800 zł 
3 500 zł 

Miesięczna składka 50 zł 
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