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W imieniu Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zapraszamy Państwa do uczestnictwa w programie Grupowego Ubezpieczenia 

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Funkcjonariuszy oraz Pracowników Cywilnych KAS i ich Dzieci. Warunki zostały 

wynegocjowane przy współpracy z reprezentującym Państwa brokerem – WDB S.A. 

Generali obejmuje swoich Klientów ochroną ubezpieczeniową 24 godziny na dobę, na całym świecie.  Zapraszamy do zapoznania    

się ze szczegółami Programu Ubezpieczenia. 

 

Dostępne warianty 

 

 

 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej 

Łączna wysokość świadczeń (zł) 

Wariant 1 Wariant II Wariant III Wariant IV 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 40 000 45 000 50 000 70 000 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 55 000 60 000 65 000 85 000 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW 
– system świadczeń mieszanych 

60 000 70 000 90 000 100 000 

Tabela uszczerbków wg Załącznika nr 1 do OWU Limit: 39 000 Limit: 45 500 Limit: 58 500 Limit: 65 000 

za 1% uszczerbku z Tabeli Inwalidztwa 

za 1% uszczerbku z Tabeli uszczerbków 

600 
390 

700 
455 

900 
585 

1 000 
650 

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u 
Ubezpieczonego 

20 000 25 000 30 000 40 000 

Złamanie kości Ubezpieczonego 8 000 10 000 15 000 20 000 

Oparzenie lub odmrożenia ciała Ubezpieczonego 8 000 10 000 15 000 20 000 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW (do 180 dni) 5 000 10 000 14 000 18 000 

do 14 dni / od 15 do 180 dnia 50 / 25 100 / 50 140 / 70 180 /90 

dodatkowo OIOM do 5 dni 50 100 140 180 

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

 
- 

 
10 000 

 
14 000 

 
18 000 

Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego – następstwa NW 2 000 3 000 4 000 5 000 

Koszty leczenia Ubezpieczonego – następstwa NW do 3 000 do 4 000 do 5 000 do 7 000 

Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa NW do 10 000 do 12 000 do 13 000 do 14 000 

Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek NW 
do 1 000 

(do 200 zł/ ząb) 

do 2 000 

(do 200 zł/ ząb) 

do 3 000 

(do 200 zł/ ząb) 

do 4 000 

(do 200 zł/ ząb) 

Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego – następstwa 
NW 

do 2 000 do 3 000 do 4 000 do 6 000 

Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych – następstwa NW 

do 10 000 do 10 000 do 10 000 do 10 000 

Koszty przekwalifikowania Ubezpieczonego – następstwa NW 10 000 10 000 10 000 10 000 

Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego wskutek NW 500 500 1 000 1 000 

Pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta 500 500 1 000 1 000 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby 
(świadczenie jednorazowe) 

- - 150 300 

Osierocenie Ubezpieczonego wskutek NW - 7 000 9 000 10 000 

Wyczynowe uprawianie sportu 

(dotyczy osób, które w dniu rozpoczęcia okresu 
ubezpieczenia nie ukończyły 18 roku życia). 

 
NIE 

 
TAK 

 
TAK 

 
TAK 

Miesięczna składka za osobę: 9,90 zł 18,00 zł 24,00 zł 30,00 zł 

NW- NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK 
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Ważne definicje 
 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - w przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 

wypadku, mającej miejsce w ciągu 24 miesięcy od dnia zajścia tego wypadku, Generali zobowiązane jest do zapłaty wskazanej w umowie 

ubezpieczenia sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego - w przypadku śmierci Ubezpieczonego wskutek wypadku 

komunikacyjnego, mającej miejsce w ciągu 24 miesięcy od dnia zajścia tego wypadku, Generali zobowiązane jest do zapłaty wskazanej w 

umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego. 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku – trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie danego organu, 

narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji. Procent uszczerbku na 

zdrowiu w poszczególnych jego przypadkach określa Tabela Inwalidztwa określona w ust. 3 pkt. 3. W przypadku wystąpienia wskut ek 

nieszczęśliwego wypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego nieuwzględnionego w Tabeli Inwalidztwa trwały uszczerbek 

na zdrowiu będzie określany na podstawie Tabeli uszczerbków na zdrowiu stanowiącej Załącznik nr 1 do OWU dla limitu sumy 

ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia potwierdzonej dokumentem ubezpieczenia. 

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego - Generali wypłaci Ubezpieczonemu 1% sumy 

ubezpieczenia w przypadku urazu powodującego złamanie kości, zwichnięcie lub skręcenie i nie powodującego trwałego uszczerbku na 

zdrowiu Ubezpieczonego. 

Złamanie kości Ubezpieczonego - jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony odniesie obrażenia obejmujące złamanie 

jednej lub więcej kości, Generali zobowiązane jest do zapłaty świadczenia w kwocie stanowiącej iloczyn sumy ubezpieczenia z tytułu 

złamania wskazanej w dokumencie ubezpieczenia oraz wskaźnika procentowego ustalonego dla danego rodzaju złamania wskazanego w  

Tabeli świadczeń. 

Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego - jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony uległ oparzeniu lub 

odmrożeniu co najmniej II stopnia, Generali zobowiązane będzie do zapłaty świadczenia ubezpieczeniowego w kwocie stanowiącej 

iloczyn sumy ubezpieczenia z tytułu oparzenia lub odmrożenia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia oraz wskaźnika procentowego  

ustalonego dla danego rodzaju oparzenia lub odmrożenia wskazanego w Tabeli świadczeń. 

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

nieszczęśliwym wypadkiem - zakres ubezpieczenia obejmuje rekonwalescencję następującą bezpośrednio po pobycie Ubezpieczonego 

w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku mającego miejsce w okresie odpowiedzialności Generali. Generali wypłaci Ubezpieczonemu 

za każdy dzień pobytu na rekonwalescencji świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia aktualnej w pierwszym dniu 

rekonwalescencji, jeżeli rekonwalescencja poszpitalna Ubezpieczonego rozpoczęła się bezpośrednio po pobycie w szpitalu wskutek 

nieszczęśliwego wypadku, który to pobyt trwał nieprzerwanie co najmniej 14 dni. 

Uciążliwe leczenie Ubezpieczonego - następstwa nieszczęśliwego wypadku - Generali zobowiązuje się do jednorazowej wypłaty 

sumy ubezpieczenia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia w przypadku, gdy wskutek nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony był 

hospitalizowany nieprzerwanie przynajmniej 5 dni. Jako pierwszy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu liczony jest dzień rejestracji, a 

jako ostatni - dzień wypisu ze szpitala. 

Koszty leczenia Ubezpieczonego - następstwa nieszczęśliwego wypadku - Generali zobowiązuje się do zwrotu kosztów leczenia, 

które zostały poniesione wskutek zdarzenia będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku do wysokości sumy ubezpieczenia 

wskazanej w dokumencie ubezpieczenia. Koszty leczenia mogą powstać z tytułu: 

a) udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po zdarzeniu (z wyłączeniem wizyt stomatologicznych); 

b) pobytu w szpitalu, badań i zabiegów (z wyłączeniem badań i zabiegów rehabilitacyjnych lub stomatologicznych) oraz operacji (z  

wyłączeniem operacji plastycznych); 

c) nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza; 

d) przewozu ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium, jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia samodzielne dotarcie do 

szpitala lub ambulatorium. 

Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - następstwa nieszczęśliwego 

wypadku - Generali zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego na naprawę, wypożyczenie lub zakup 

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszych OWU, w tym wózka inwalidzkiego, 

poniesionych wskutek zdarzenia będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku o ile nie zostały one pokryte z ubezpieczenia 

społecznego. 

Koszty przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego - następstwa nieszczęśliwego wypadku - Generali zobowiązuje się do 

zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego, które zostały poniesione wskutek zdarzenia będącego następstwem 

nieszczęśliwego wypadku do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia. 

Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - Generali wypłaci świadczenie w wysokości sumy 

ubezpieczenia obowiązującej w dacie nieszczęśliwego wypadku, w następstwie którego Ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu oraz 
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BROKER UBEZPIECZENIOWY 
WDB S.A. 

ul. Migdałowa 4 lok. 28, 02-796 Warszawa 

Natpoll Business Center, Klatka C, 2 piętro 

T.: +48 22 628 46 41, 885 390 800 

E-mail: ubezpieczeniakas@wdbsa.pl 

 

w wyniku którego konieczna była jego hospitalizacja trwająca co najmniej 2 dni. Jako pierwszy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu 

liczony jest dzień rejestracji, a jako ostatni - dzień wypisu ze szpitala. 

Osierocenie Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku jednego 

lub obojga rodziców Ubezpieczonego, Generali zobowiązane jest do zapłaty Ubezpieczonemu wskazanej w umowie ubezpieczenia sumy 

ubezpieczenia. Świadczenie jest należne, jeżeli śmierć rodzica lub obojga rodziców Ubezpieczonego miała miejsce w ciągu 24 mi  esięcy 

od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku. 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku – 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 § 13 ust. 17 OWU pokrywane są wyłącznie koszty pobytu w szpitalu 

znajdującym się na terenie Rzeczpospolitej. 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu (na terytorium RP) w wyniku choroby, który 

miał miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz trwał nieprzerywanie co najmniej 7 pełnych dni i rozpoczął się po 

upływie 30 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Zakres ubezpieczenia dotyczy chorób, które zostały zdiagnozowane  w 

okresie ubezpieczenia. 

Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku - niezbędne z medycznego punktu widzenia 

koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z leczeniem protetycznym utraconego lub uszkodzonego zęba stałego, którego 

leczenie zostało zalecone przez lekarza w związku z nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym w okresie ubezpieczenia. 

Koszty rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku – 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 funkcjonowan ia 

utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów. 

Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku – Towarzystwo zobowiązuje się do zwrotu 

kosztów operacji plastycznych, jeśli były zalecane przez lekarza w celu usunięcia oszpeceń i okaleczeń powierzchni ciała 

Ubezpieczonego będących następstwem nieszczęśliwego wypadku do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w Polisie. Zwrot 

kosztów operacji plastycznych następuje na podstawie dostarczonych kopii imiennych rachunków lub faktur, do wysokości sumy 

ubezpieczenia wskazanej w Polisie, pod warunkiem, że koszty poniesione zostały na terytorium Polski, w okresie nie dłuższym niż 24 

miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku. 

Pogryzienie przez zwierzęta – Jeżeli Ubezpieczony doznał pogryzienia lub ukąszenia przez zwierzęta (w tym kleszcza) i w następstwie 

tego był hospitalizowany co najmniej 2 dni, Generali wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości określonej w polisie sumy 

ubezpieczenia. 

 

Zgłaszanie roszczeń i wypłata świadczeń 
 

Sposoby zgłaszania roszczeń o wypłatę świadczenia: 

przez Internet – wypełniając Formularz online dostępny na stronie generali.pl, 

mailowo na adres: szkody.nnw @generali.pl – przesyłając stosowne dokumenty w formie skanu, 

korespondencyjnie–przesyłając 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. 

 

    Informacje kontaktowe 

Wszelkie pytania dotyczące prezentowanego Programu Ubezpieczeniowego prosimy kierować: 
 

http://www.generali.pl/
mailto:ubezpieczeniakas@wdbsa.pl
mailto:szkody.zycie@generali.pl

