
Najczęściej zadawane pytania:  

1. Jak mogę zrezygnować z dotychczasowego ubezpieczenia grupowego 
Aby zrezygnować z dotychczasowego ubezpieczenia grupowego należy wypełnione i 

podpisane oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia grupowego dostarczyć osobie 

obsługującej te ubezpieczenia w zakładzie pracy. Najczęściej jest to wydział kadr.  

 

...................................................................            ................................................................... 
  imię i nazwisko pracownika                Miejscowość, data 

 
.................................................................. 

  Adres 
 
................................................................... 

  Pesel 
 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA 
 

Niniejszym oświadczam, iż z ostatnim dniem bieżącego miesiąca rezygnuję z dalszego kontynuowania 
„Grupowego ubezpieczenia na życie” zawartego przez Zakład Pracy w którym jestem pracownikiem. 

Jednocześnie, niniejsze oświadczenie oznacza również, natychmiastowe cofnięcie mojego upoważnienia dla 
Pracodawcy do potrącania dalszych składek z moich pensji na rzecz w/w ubezpieczenia. 

 

          Podpis pracownika 

2. Od kiedy zacznie obowiązywać ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie zacznie obowiązywać od 01.03.2016 
 

3. Czy ubezpieczenie posiada karencje? 
Karencje zniesione są dla osób przystępujących od 01 marca 2016r do 30 kwietnia 2016. 

4. Jak można opłacić ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie można opłacić w dwóch wariantach jednorazowo za 12 miesięcy lub 
miesięcznie.  
Przystępując do ubezpieczenia każda osoba otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-
mail i SMS indywidualny nr rachunku, na który przelewa składkę.  

 

5. Jakie dokumenty są potrzebne przy zgłoszeniu szkody? 
Generali – dokumenty do pobrania na stronie www.ubezpieczeniel4.pl  

6. W jakim czasie ubezpieczyciel wypłaci roszczenie? 
Zgodnie z treścią art. 817 k.c., zakład ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia złożenia 

zawiadomienia o zdarzeniu ma obowiązek wypłaty świadczenia albo pisemnego 

powiadomienia osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej 

roszczeń  w całości lub w części, a także wypłaty bezspornej części świadczenia, czyli sumy 

pieniężnej, której wysokość została dotychczas ustalona jako wysokość powstałej 

szkody.             

http://www.ubezpieczeniel4.pl/


7. Czy Prokurator lub Sędzia przystępując do Ubezpieczenia staje się członkiem 
Stowarzyszenia? 
Tak, Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych jest Ubezpieczającym, także każdy wykupując 
ubezpieczenie staje się członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nie pobiera 
żadnych opłat od członków wspierających i przynależność do stowarzyszenia nie rodzi 
żadnych obowiązków, wręcz przeciwnie,  członkowie stowarzyszenia będą mieli możliwość 
skorzystania z: 
- bezpłatnej porady prawnej 
- pomocy prawnej przy wypłacie świadczeń 
- pomocy przy likwidacji szkód i roszczeń 
- wymiany informacji oraz dostęp do fachowej wiedzy doświadczonych pracowników branży 
ubezpieczeniowej 
- udział w szkoleniach, konferencjach, imprezach kulturalnych organizowanych przez FGZ 
- produktów oferowanych przez podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem. 

 

8. Dlaczego wykupując ubezpieczenie stają się Państwo członkami wspierającymi 
Stowarzyszenia FGZ? 

Przyjęcie do Stowarzyszenia Forum Grup Zawodowych następuje na podstawie uchwały Zarządu 

stowarzyszenia, podjętej w oparciu o postanowienia Statutu, w związku z wyrażeniem przez 

Państwa woli przystąpienia do stowarzyszenia oraz przystąpienia do ubezpieczenia.  

Stowarzyszenia FGZ nie jest agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Stowarzyszenie zawarło umowę 

ubezpieczenia z Towarzystwem Generali Życie T.U. S.A.. z siedzibą w Warszawie i pełni rolę 

ubezpieczającego, dzięki takiej konstrukcji oferta ubezpieczenia może być skierowana do 

większej grupy zawodowej, a co za tym idzie składka ubezpieczeniowa może być niższa.  

Celem Stowarzyszenia jest m.in. popularyzowanie różnych form ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń 

grupowych. Dzięki takiej konstrukcji umowy ubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń może 

zaproponować lepsze warunki dla większej grupy zawodowej. 


