
                     DODATKI
DO UBEZPIECZENIA
GENERALI !!!!

                    DODATKI
       KONFIGURACJE

Wariant podstawowy 
Wariant podstawowy + dodatek za 8 zł

Dlaczego warto przystąpić do
ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa
w ramach poniższego
zakresu działa przez        
24 godziny na dobę na
całym świecie (z wyjątkiem
pobytu w szpitalu).

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które
ukończyły 18 r.ż. i nie ukończyły 65 r.ż. Ochrona 
w zakresie wszystkich ryzyk trwa do 65 r.ż.          
W rocznicę polisy następującej po ukończeniu
przez Ubezpieczonego 65 r.ż. następuje zmiana
zakresu ubezpieczenia (część ze świadczeń
zostaje wyłączona, składka pozostaje bez zmian).

Karencje - ograniczenia
odpowiedzialności 

śmierć Ubezpieczonego,
pobyt Ubezpieczonego    
w szpitalu, 
pobyt Ubezpieczonego    
w szpitalu wskutek zawału
serca lub udaru mózgu,

Zgon ubezpieczonego w wyniku:

Zakres ubezpieczenia wariant podstawowy obligatoryjny :

śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca
lub udaru mózgu, 
śmierć współmałżonka, 
śmierć dziecka, 
poważne zachorowanie Ubezpieczonego, 
osierocenie dziecka, 
trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału
serca lub udaru mózgu

Kontynuuj czytanie na kolejnej stronie....
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3 miesiące :

ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych   
po pobycie Ubezpieczonego i dziecka w szpitalu, 
pobyt dziecka w szpitalu (dla osób dokupujących
ubezpieczenie GENERAL  jako kolejny produkt     
w ramach członkostwa w SWRN - karencja wynosi  
6 m-cy),

6 miesięcy :

10 miesięcy :
urodzenie dziecka, 
urodzenie dziecka martwego, 
śmierć rodziców, 
śmierć teściów.

a) wypadku komunikacyjnego                                           
b) nieszczęśliwego wypadku                                     
c) udar mózgu lub zawał serca                                        
d) choroby / śmierci naturalnej                                         

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku:
a) nieszczęśliwego wypadku - za 1%
b) udar mózgu lub zawał serca - za 1%

Poważne zachorowanie ubezpieczonego: 
Osierocenie dziecka: 
Zgon współubezpieczonych: 

a) współmałżonka w wyniku NW

Karencja nie ma zastosowania do zdarzeń będących
następstwem nieszczęśliwego wypadku. Brak
odpowiedzialności za śmierć ubezpieczonego, która
nastąpiła w okresie 3 lat od początku ochrony         
w wyniku chorób zdiagnozowanych lub leczonych
przed datą objęcia ochroną ubezpieczeniową.

75 000 zł
50 000 zł
30 000 zł
25 000 zł

320 zł
180 zł

5 000 zł

4 000 zł

16 000 zł
b) współmałżonka 
c) dziecka
d) rodziców oraz teściów

Urodzenie się martwego dziecka: 
Urodzenie się dziecka: 
Dzienne świadczenie szpitalne za (min. pobyt w szpitalu - 4 dni): 

a) pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku:
od 1 do 14 dnia
od 15 do 180 dnia

b) pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby                     
od 1 do 14 dnia
od 15 do 180 dnia

c) OIOM - dodatkowo                   
od 1 do 5 dnia

8 000 zł
3 000 zł
1 300 zł

1 400 zł
   600 zł

    60 zł
    30 zł

  36 zł
  30 zł

60 zł

40 zł m/c
48 zł m/c

Wariant podstawowy + dodatek za 12 zł 52 zł m/c
Wariant podstawowy + dodatek za 8 zł + dodatek za 12 zł 60 zł m/c
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MOŻESZ WYKUPIĆ TO UBEZPIECZENIE ONLINE
wejdź na stronę https://_______________.benefity.swrn.org.pl/

ID Partnera



DODATEK 
ZA 
/ MIESIĘCZNIE

Dzienne świadczenie
szpitalne dla ubezpieczonego
za: (min. 4 dni)

a) pobyt  w szpitalu w wyniku
wypadku w środku lokomocji
od 1 - do 14 dnia     
od 15 - do 30 dnia   
od 31 - do 180 dnia 

b) pobyt w szpitalu wskutek zawału serca
lub udaru mózgu
od 1 - do 14 dzień                           
od 15 - do 30 dzień                         
od 31 - do 180 dzień                      

Pokrycie kosztów leków
zaleconych po pobycie
ubezpieczonego w szpitalu 

Koszty leczenia ubezpieczonego 
w następstwie nieszczęśliwego
wypadku

Refundacja  kosztów leczenia
Ubezpieczonego 
w  następstwie nieszczęśliwego  
wypadku obejmuje koszty
leczenia (do kwoty             )
powstałe z tytułu:

UBEZPIECZENIE RODZINNE - DODATKI DO WARIANTU 40 ZŁ
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210 zł

DODATEK 
ZA 
/MIESIĘCZNIE

  75 zł
30 zł

136 zł
60 zł
30 zł

8 ZŁ

W okresie jednego roku
 polisowego GENERALI wypłaci  
nie więcej niż 3 świadczenia 
po          każde.                    300 zł

 udzielenia pomocy lekarskiej                          

 pobytu w szpitalu, badań, zabiegów                

 nabycia lekarstw i środków opatrunkowych  

 przewozu Ubezpieczonego do szpitala 

  

      lub ambulatoryjnej;

      (z wyłączeniem zabiegów rehabilitacyjnych)   
i     operacji z wyłączeniem operacji  
      plastycznych);

      przepisanych przez lekarza;

      lub ambulatorium.

12 ZŁ
Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka

GENERALl wypłaci Ubezpieczonemu         
        za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu
dziecka poniesiony wskutek NW, orzeczony
przez lekarza.  

Pobyt dziecka w szpitalu 

W okresie jednego roku polisowego GENERALI
wypłaci nie więcej niż 2 świadczenia za pobyt
dziecka w szpitalu, który trwał minimum 7 dni. 
Wysokość świadczenia            .

Pokrycie kosztów leków zaleconych 
po pobycie dziecka w szpitalu 

W okresie jednego roku polisowego GENERALI
wypłaci nie więcej niż 3 świadczenia po         
każde, z zastrzeżeniem, że pobyt w szpitalu
trwał min. 7 dni.                   

Sprawowanie przez Ubezpieczonego opieki 
nad dzieckiem po pobycie w szpitalu wskutek NW 

W okresie jednego roku polisowego GENERALI
wypłaci nie więcej niż 2 świadczenia po           
każde o ile pobyt dziecka w szpitalu wskutek NW 
trwał min. 14 dni.                  

300 zł

Refundacja kosztów wypożyczenia lub zakupu
przedmiotów ortopedycznych i śr. pomocniczych po NW
dziecka 

GENERALI zwróci Ubezpieczonemu 
na podstawie przesłanych rachunków 
koszt zakupu/wypożyczenia sprzętu 
zaleconego przez lekarza po NW dziecka.
Refundacja do kwoty             .

Koszty leczenia dziecka 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Refundacja kosztów leczenia Dziecka 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku
do kwoty              .

5 000 zł

100 zł

5 000 zł

3 500 zł

1 000 zł

200 zł
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