Najczęściej zadawane pytania:
1. Od kiedy zacznie obowiązywać ubezpieczenie?
Ubezpieczenie zacznie obowiązywać od 01.03.2016
2. Czy ubezpieczenie posiada karencje?
Ubezpieczenie nie jest objęte żadnymi karencjami
3. 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 email i SMS indywidualny nr rachunku, na który przelewa składkę
4. Jakie dokumenty są potrzebne przy zgłoszeniu szkody?
Wszystkie informacje oraz dokumenty dotyczące zgłoszenia roszczenia znajdują się na
stronach:
Generali – należy wypełnić druk zgłoszenia roszczenia dostępny na stronie www.sfgz.pl i
przesłać skanem na adres: szkody@generali.pl lub poprzez infolinię 913 913 913
InterRisk – należy wypełnić druk zgłoszenia roszczenia dostępny na stronie www.sfgz.pl i
przesłać skanem na adres: szkody@interrisk.pl lub poprzez infolinię 22 212 20 12
5. Jestem emerytem, czy mogę przystąpić do ubezpieczenia?
Tak, ubezpieczenie jest dostępne dla osób w dowolnym wieku.
6. Moje dziecko trenuje w profesjonalnym klubie sportowym, czy ubezpieczenie obejmuje
także urazy doznane podczas treningów?
Tak, ubezpieczenie dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia obejmuje również wyczynowe
uprawianie sportu.
7. Jestem funkcjonariuszem służb mundurowych, czy ubezpieczenie obejmie również
zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z rozruchami i zamieszkami?
Tak, zakres ubezpieczenia został rozszerzony o zdarzenia powstałe w następstwie lub w
związku z rozruchami i zamieszkami mającymi miejsce podczas wykonywania obowiązków
służbowych w trakcie pełnienia służby.
8. 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.
9. Czy 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.

