UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Generali Życie TU S.A.
Zalety oferty:
 Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 65 roku życia
 Członkowie rodzin mogą przystąpić do wszystkich wariantów
 Ryczałtowe pokrycie kosztów leków po pobycie w szpitalu
 Wypłata świadczenia w przypadku leczenia specjalistycznego
 Wypłata świadczenia w przypadku wystąpienia jednej z wymienionych chorób
ubezpieczonego: anemia aplastyczna, guzy mózgu/ guz wewnątrzczaszkowy, leczenie
operacyjne, choroby wieńcowej (by-pass), niewydolność nerek, nowotwór złośliwy,
oparzenia, operacja aorty, operacja zastawek serca, przeszczep dużych narządów,
udar mózgu, utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV, zawał serca (liczba chorób: 13)
Chorób współmałżonka – wariant III (liczba chorób 13)
Chorób dziecka – wariant II i III (liczba chorób 10)
 Odpowiedzialność w stosunku do członków rodzin z tytułu urodzenia dziecka, zgonu
rodziców i teściów, zgonu współmałżonka, śmierci dziecka w pierwszych sześciu
miesiącach jest ograniczona do 50% świadczenia
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, urodzenia Dziecka, urodzenia Dziecka martwego – 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, urodzenia Dziecka,
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 osób dotychczas nieubezpieczonych grupowo karencje jak w zestawieniu poniżej:
Rekonwalescencja Ubezpieczonego
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
Ryczałtowe pokrycie kosztów leków

brak

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek Zawału
lub Udaru
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
Poważne zachorowanie Współmałżonka
Poważne zachorowanie Dziecka
Operacje Chirurgiczne
Leczenie specjalistyczne
Śmierć Ubezpieczonego
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
Urodzenie Dziecka

3 miesiące

6 miesięcy

9 miesięcy

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

