
 

 

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW 
CYWILNYCH SŁUŻBY CELNEJ ORAZ ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW 

ŻYCIOWYCH I PEŁNOLETNICH DZIECI 
 

 

Generali Życie TU S.A. 
Zalety oferty: 

 Do Umowy ubezpieczenia na podstawie 
przedstawionych warunków ubezpieczenia 
mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 65 
roku życia. 

 Członkowie rodzin mogą przystąpić wyłącznie 
do pierwszego wariantu 

 Wypłata świadczenia już od pierwszego dnia 
pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek 
nieszczęśliwego wypadku lub od trzeciego dnia 
pobytu w szpitalu wskutek choroby 

 Katalog poważnych zachorowań rozszerzony o 
WZW typu B i C oraz boreliozę 

 Odpowiedzialność za leczenie szpitalne w wyniku 
NW już za 1 dzień, a przy chorobie za każdy pobyt 
trwający minimum 3 dni 

 Świadczenie rehabilitacyjne – wypłacane po 14 
dniowym pobycie w szpitalu w wyniku wypadku, 
nawet za 30 dni zwolnienia lekarskiego 
 

Sposoby zgłaszania roszczeń:  

 mailowo na adres: szkody.zycie@generali.pl 
przesyłając stosowne dokumenty w formie 
skanu. Na podany adres mailowy można zgłaszać 
szkody dotyczące wszystkich ryzyk,  

 mailowo na adres: 48godzin@generali.pl dotyczy 
wyłącznie ryzyk: śmierci Rodzica, Teścia,– 
przesyłając stosowne dokumenty w formie 
skanu, 

 za pośrednictwem aplikacji mobilnej Generali 
„Generali Auto” – aplikacja dostępna na telefony 
i tablety z systemem Android oraz iOS. Poprzez 
prosty formularz aplikacja pozwala przesłać 
wszystkie niezbędne dane do zgłoszenia 
roszczenia z tytułu śmierci Rodzica, Teścia,  

Więcej informacji dotyczących zakresu ubezpieczenia 
znajduje się w załączonych ogólnych warunkach 
ubezpieczenia 

 

 

 



KARENCJE 

W stosunku do osób, którzy mają udokumentowaną ochronę z tytułu wcześniejszej umowy 
ubezpieczenia, w przypadku karencji stosuje się następującą zasadę: w stosunku do osób, które były 
objęte ochroną ubezpieczeniową z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia, początek karencji 
liczony jest od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wcześniejszej umowy, pod 
warunkiem, że ochrona z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia zakończyła się, a okres między 
zakończeniem ochrony z tytułu wcześniejszej umowy ubezpieczenia, a datą przystąpienia do Umowy 
był nie dłuższy niż 31 dni. W przypadku osób zmieniających podgrupę w rocznicę polisy stosuje się 
karencje w podanych powyżej okresach na nadwyżki zakresu oraz sum ubezpieczenia w zakresie ich 
podwyższenia w stosunku do tych, które zmieniły się na skutek zmiany przynależności do podgrupy. 

Dla pozostałych karencje jak w zestawieniu poniżej: 

Rekonwalescencja Ubezpieczonego  

brak 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy Pracy 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego 

Śmierć wskutek NW  

Śmierć wskutek NW przy Pracy  

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego  

Śmierć wskutek NW lub katastrofy naturalnej  

Niezdolność do Pracy Zarobkowej wskutek NW  

Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek NW  

Śmierć Współmałżonka wskutek NW  

Śmierć Współmałżonka wskutek wypadku komunikacyjnego 

Śmierć Dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku  

Śmierć Rodziców wskutek NW  

Śmierć Teściów wskutek NW  

Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu  

3 miesiące 

Ryczałtowe pokrycie kosztów leków 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu 

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - Wariant I  

Poważne zachorowanie Współmałżonka  

Poważne zachorowanie Dziecka  



Operacje Chirurgiczne  

Leczenie specjalistyczne  

Śmierć Ubezpieczonego 

6 miesięcy 

Śmierć wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu 

Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu 

Śmierć Współmałżonka 

Śmierć Dziecka 

Osierocenie Dziecka 

Śmierć Rodziców 

Śmierć Teściów 

Urodzenie Dziecka Martwego  
9 miesięcy 

Urodzenie Dziecka 

 
 

PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA 

Do ubezpieczenia można przystąpić on-line poprzez stronę internetową www.sfgz.pl wypełniając 

formularz elektroniczny lub wypełniając druk deklaracji w formie papierowej zamieszczonej na 

stronie www.sfgz.pl Każda osoba ubezpieczona otrzyma wiadomość sms oraz e-mail z indywidualnym 

przydzielonym numerem rachunku bankowego do opłaty składki,  a następnie certyfikat 

potwierdzający ochronę ubezpieczeniową.   

Składka za ubezpieczenie powinna być opłacona do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc 

ochrony ubezpieczeniowej, w przypadku nie opłacenia składki do 20 dnia miesiąca- ochrona 

ubezpieczeniowa następuje od kolejnego miesiąca( np. przystąpienie i opłacenie składki do 20 

sierpnia - ochrona od 01 września lub przystąpienie i opłacenie składki po 20 sierpnia - ochrona od 01 

październik).  

Wszelkie informacje o ubezpieczeniach można uzyskać pod nr telefonu 22 696 96 86, 22 622 12 01 

lub pod adresem  e-mail: biuro@netins.pl  

http://www.sfgz.pl/
http://www.sfgz.pl/
mailto:biuro@netins.pl

