Najczęściej zadawane pytania:
1. Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
Do ubezpieczenia mogą przystąpić funkcjonariusze służb mundurowych tj: Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Żołnierz Zawodowy, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich
współmałżonkowie, partnerzy oraz pełnoletnie dzieci do 70 roku życia.

2. Czy w ubezpieczeniu L4 są karencje?
Karencji ani okresowych ograniczeń odpowiedzialności nie stosuje się, jeżeli Ubezpieczony
został objęty ochroną ubezpieczeniową w ciągu 3 miesięcy od Daty nabycia uprawnienia.
Powyższe nie ma zastosowania w odniesieniu do ryzyka Urodzenie dziecka Ubezpieczonego,
gdzie zastosowanie ma 9-miesięczne okresowe ograniczenie odpowiedzialności (w tym czasie
odpowiedzialność Towarzystwa ograniczona jest to wypłaty 5% SU z tytułu urodzenia
dziecka) – ograniczenie dotyczy wyłącznie Współubezpieczonych.
3. Od kiedy ubezpieczenie obowiązuje?
Okres ochrony ubezpieczeniowej obowiązuje od 01.11.2017 do 31.10.2018r.

4. Warunki przyjęcia do ubezpieczenia?
Warunkiem przyjęcia do ubezpieczenia jest opłacenie miesięcznej składki ubezpieczeniowej
oraz podpisanie i odesłanie pocztą tradycyjną deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia na
adres: Forum Grup Zawodowych Al. Jerozolimskie 47/12, 00-697 Warszawa.

5. Jak można opłacić ubezpieczenie?
Ubezpieczenie można opłacić w dwóch wariantach jednorazowo lub miesięcznie.
Przystępując do ubezpieczenia każda osoba otrzymuje na wskazany w formularzu adres email i SMS indywidualny nr rachunku, na który przelewa składkę.

6. Jakie dokumenty są potrzebne przy zgłoszeniu szkody?
Wszystkie informacje oraz dokumenty dotyczące zgłoszenia roszczenia znajdują się na stronie
www.sgfz.pl pod zakładką zgłoś roszczenie.
7. W jaki 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.
8. Przez jaki okres wypłacane jest świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy
(ubezpieczenieL4)?
Świadczenie z tytułu czasowej niezdolności pracy wypłacane jest przez okres 21 dni w ciągu
rocznego okresu ubezpieczenia. Dodatkowo w wariancie III i IV wypłacane jest świadczenie
tytułu pobytu w szpitalu z powodu choroby F41 do F48 przez okres 21 dni.

9. Jakie są warunki wypłaty świadczenia?
Zwolnienie musi być wystawione na minimum 7 dni ciągiem na jednym druku (obowiązuje to
dni kalendarzowe). Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie za maksymalnie 21 dni zwolnienia
lekarskiego w ciągu 12 miesięcy.

10. 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 L4.
Stowarzyszenia FGZ nie jest agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Stowarzyszenie zawarło umowę
ubezpieczenia z Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie i pełni
rolę ubezpieczającego dzięki takiej konstrukcji oferta ubezpieczenia może być skierowana do
większej grupy zawodowe 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.

