
Informacja o Programie Grupowego Ubezpieczenia Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków dla emerytowanych Funkcjonariuszy 

i emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej, 

ich dzieci, małżonków/partnerów oraz rodziców i teściów 

Informacji na temat ubezpieczenia udzielają: 
WDB S.A. 
Migdałowa 4 lok. 28, 02-796 Warszawa 
tel. 22 628 46 41; 885 390 900; e-mail ubezpieczeniaemeryci@wdbsa.pl 
Generali Życie TU S.A. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa tel. 913 913 913 

 

 

 
 

W imieniu Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w Programie Grupowego  

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, którego warunki zostały wynegocjowane przez reprezentującego 

Państwa brokera – WDB S.A. Do ubezpieczenia może przystąpić emerytowny Funkcjonariusz lub Emerytowany Pracownik 

Straży Granicznej, jego dziecko, małżonek lub partner oraz rodzic i teść. Ubezpieczeni objęci są ochroną ubezpieczeniową 24  

godziny na dobę, na całym świecie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Programu Ubezpieczenia. 

    Dostępne warianty 

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA 
Łączna wysokość świadczeń (zł) 

Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV 
 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 47 500 zł      47 500 zł 66 500 zł 66 500 zł 

Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego, którego śmierć nastąpiła wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 

 

10 000 zł 2 000 zł 10 000 zł 5 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału lub udaru mózgu 6 000 zł 6 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 22 000 zł 34 000 zł 37 000 zł 57 000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 

– za 1% 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru 

mózgu 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru 

mózgu – za 1% 

 

220 zł 340 zł 370 zł 570 zł 

 
6 000 zł 6 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

 
60 zł 60 zł 100 zł 100 zł 

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej/ nauki wskutek 

nieszczęśliwego wypadku 

 
 
 

 
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku (do 180 dni) 

 
 
 

 
Świadczenie z tytułu rekonwalescencji poszpitalnej Ubezpieczonego w przypadku, 
gdy hospitalizacja była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 

1 000 zł 

(10 zł/dzień) 

3 000 zł 

(30 zł za dzień 

do 14 dni/25 zł 

za dzień 

powyżej 14 dni, 

dodatkowo 

OIOM 30 zł za 

każdy dzień – 

max. przez 5 dni) 

3 000 zł 

(30 zł za dzień) 

1 000 zł 

(10 zł/dzień) 

 
 
 

 
---------- 

1 000 zł 

(10 zł/dzień) 

5 000 zł 

(50 zł za dzień 

do 14 dni/25 zł 

za dzień 

powyżej 14 dni, 

dodatkowo 

OIOM 50 zł za 

każdy dzień – 

max. przez 5dni) 

5 000 zł 

(50 zł za dzień) 

1 000 zł 

(10 zł/dzień) 

 
 
 

 
---------- 

Koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 10 000 zł 12 000 zł 12 000 zł 

Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego 
wypadku 

 

5 000 zł 5 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 

Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku 
2 000 zł

 2 000 zł 3 000 zł 3 000 zł 

(do 300 zł/ząb) (do 300 zł/ząb)  (do 400 zł/ząb) (do 400 zł/ząb) 

Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 10 000 zł 12 000 zł 12 000 zł 

Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 

Naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – 

następstwa nieszczęśliwego wypadku 

 

10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

Koszty przekwalifikowania Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 8 zł 12 zł 13 zł 20 zł 
 

    Przystąpienie do ubezpieczenia 

W celu przystąpienia do Programu: 

− wypełnij i podpisz formularz zgłoszenia do grupowej polisy od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków lub w przypadku 

Dzieci formularz zgłoszenia Dziecka do grupowej polisy od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 

− Wypełnione formularze należy dostarczyć do WDB S.A. najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc 
rozpoczęcia ochrony. 
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    Zgłaszanie roszczeń i wypłata świadczeń 

− brak konieczności potwierdzania formularza roszczeń u Pracodawcy, 

− brak konieczności potwierdzania dokumentów “za zgodność z oryginałem” 

− brak konieczności dostarczania dokumentów w wersji papierowej, 

− minimum formalności, 

− szybka wypłata świadczeń. 

Sposoby zgłaszania roszczeń o wypłatę świadczenia: 
 

− online, na stronie Generali, w zakładce ZGŁOŚ SZKODĘ 

(link: https://www.generali.pl/claims/register?execution=e1s1) 

− korespondencyjnie – przesyłając stosowne dokumenty na adres: 

Generali T.U. S.A. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa 

− telefonicznie pod numer infolinii 913 913 913 

− osobiście w Oddziale Generali. 

    Ważne definicje 

− Trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, 

polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji. Obejmuje przypadki tylko 

i wyłącznie umieszczone w Tabeli Uszczerbków na Zdrowiu, stanowiącej Załącznik nr 1 do OWU. 

− Pobyt w szpitalu – będący następstwem nieszczęśliwego wypadku pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, trwający 

nieprzerwanie, co najmniej 3 dni, służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia Ubezpieczonego. Jako pierwszy 

dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu liczony jest dzień rejestracji, a jako ostatni - dzień wypisu ze szpitala. Jeżeli 

w czasie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nastąpił zgon Ubezpieczonego, okres pobytu w szpitalu liczony jest do daty  

zgonu Ubezpieczonego; W przypadku zdarzeń określonych w Art. XII ust. 17 pokrywane są wyłącznie koszty pobytu 

w szpitalu znajdującym się na terenie Rzeczpospolitej. 

− Koszty pogrzebu – udokumentowane oryginałami imiennych rachunków koszty poniesione na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z pogrzebem lub kremacją ciała Ubezpieczonego. 

− Koszty leczenia stomatologicznego - niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty poniesione przez Ubezpieczonego 

w związku z leczeniem stomatologicznym, które jest niezbędne w celu leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku. 

− Koszty rehabilitacji – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku 

z rehabilitacją stanowiącą integralną część leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, prowadzoną na zlecenie 

i pod kontrolą lekarza, mającą na celu uzyskanie przez ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych 

w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów 

− Dziecko – dziecko własne lub przysposobione funkcjonariusza/emerytowanego funkcjonariusza albo pracownika 

cywilnego/emerytowanego pracownika cywilnego Straży Granicznej, bez względu na wiek. 

− Partner - osoba fizyczna wskazana przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia, pozostająca z Ubezpieczonym we wspólnym 

gospodarstwie domowym, która ukończyła 18 rok życia. 

 
 
 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe warunki 
ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania produktu określone są w obowiązujących Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków przyjętych uchwałą Zarządu Towarzystwa nr GNL/ob./17/12/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku wraz z Załącznikiem nr 1 i 2, 
przekazywanych klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie www.generali.pl, u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie Generali Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa. 
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