Oferta ubezpieczenia NNW dla Członków Forum Grup Zawodowych oraz ich
Współmałżonków, Partnerów życiowych i dzieci
InterRisk TU S.A.

GENERALI TU S.A.

Zalety oferty:
 Do ubezpieczenia mogą przystąpić dzieci
w wieku do 18 lat, a w przypadku
uczęszczania do szkoły publicznej lub
niepublicznej (w tym uczelni wyższej) do
25 lat
 Ubezpieczenie dzieci, które nie
ukończyły 18 roku życia obejmuje
również wyczynowe uprawianie sportu
 Członkowie rodzin mogą przystąpić do
dowolnego wariantu ubezpieczenia
 Brak jakichkolwiek badań i ankiet
medycznych
 Ubezpieczenie nie jest objęte żadnymi
karencjami
 Wypłata świadczenia już od trzeciego
dnia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu
 Maksymalny okres pobytu w szpitalu to
aż 180 dni w roku
 Zwrot kosztów naprawy lub zakupu
przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych
 Zwrot kosztów rehabilitacji w związku z
NNW
 Dodatkowe świadczenia w związane z
odmrożeniami, uzależnione od stopnia
odmrożenia

Zalety oferty:
 Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby
dorosłe oraz dzieci do 18 roku życia
 Ubezpieczenie dzieci, które nie
ukończyły 18 roku życia obejmuje
również wyczynowe uprawianie sportu
 Członkowie rodzin mogą przystąpić do
dowolnego wariantu ubezpieczenia
 Brak jakichkolwiek badań i ankiet
medycznych
 Ubezpieczenie nie jest objęte żadnymi
karencjami
 Wypłata świadczenia już od trzeciego
dnia pobytu Ubezpieczonego w szpitalu
 W przypadku osób będących
pracownikami służb mundurowych
ubezpieczenie obejmuje również
zdarzenia powstałe w związku z
wykonywaniem czynności służbowych
podczas:

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

1. Prowadzenia pojazdu poza drogą w rozumieniu
przepisów o ruchu drogowym,
2. Uczestniczenia Ubezpieczonego w zawodach,
rajdach, wyścigach, pokazach, jazdach treningowych
lub imprezach sportowych jako kierowca pojazdu,
pomocnik kierowcy lub pasażer pojazdu w
rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym,
3. Bójki, pobicia,
4. Wyczynowego uprawiania sportu, uprawiania
sportów wysokiego ryzyka,
5. Rozruchów, zamieszek,
6. Nieaktywnym i niedobrowolnym uczestniczeniem
w aktach terroru,
7. Udziału w akcjach gaszenia pożaru, poszukiwania
topielców, ścigania przestępców, oraz wskutek
reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub
skażenia promieniotwórczego.





Maksymalny okres pobytu w szpitalu to
aż 180 dni w roku
Zwrot kosztów naprawy lub zakupu
przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych
Zwrot kosztów rehabilitacji w związku z
NNW



Dodatkowo w przypadku osób
dorosłych:
Koszty przekwalifikowania zawodowego
Całkowita niezdolność ubezpieczonego
do pracy zarobkowej wskutek NW

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

PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA
Do ubezpieczenia można przystąpić on-line poprzez stronę internetową www.sfgz.pl wypełniając
formularz elektroniczny oraz 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 lutego
- ochrona od 1 marca lub przystąpienie i opłacenie składki po 20 lutego - ochrona od 1 kwietnia).
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

