
 

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA EMERYTOWANYCHFUNKCJONARIUSZY SŁUŻB 
MUNDUROWYCH ORAZ EMERYTOWANYCH ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO 
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 73 
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 

 

 

 



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 Podpisane deklaracje obowiązkowo prosimy o wysłanie pocztą tradycyjną na 

adres naszego biura: 

Netins Insurance Sp.z  o. o. 
Al. Jerozolimskie 47/13 

00-697 Warszawa 
 
Każda osoba ubezpieczona otrzyma wiadomość sms oraz e-mail z indywidualnym numerem rachunku 

bankowego do opłaty składek,  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 maja - 

ochrona od 01 czerwca lub przystąpienie i opłacenie składki po 20 maja - ochrona od 01 lipca).  

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  
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