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Ubezpieczenie grupowe następstw 
nieszczęśliwych wypadków

Produkt: 
Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków

Pełne informacje podawane przed zawarciem Umowy ubezpieczenia i informacje dotyczące Umowy ubezpieczenia podane są w innych dokumentach w szczególności w:  
Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zatwierdzonych uchwałą Zarządu i obowiązujących od dnia 20 stycznia 2022 r. (OWU), 
Wykazie Istotnych Informacji (Skorowidz) oraz w dokumencie ubezpieczenia (Polisa).

Przedsiębiorstwo: 
Generali T.U. S.A.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
99 Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.
99 Inwalidztwo Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku albo 
poważne urazy Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku albo 
trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku albo trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku (system świadczeń progresywnych) albo trwa-
ły uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wy-
padku (system świadczeń mieszanych).
99 Naprawa, wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środ-
ków pomocniczych (następstwa nieszczęśliwego wypadku).
99 Koszty przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego (następstwa 
nieszczęśliwego wypadku).

Zakres rozszerzony ubezpieczenia obejmuje:
 – śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego,
 – uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego,
 – złamanie kości Ubezpieczonego,
 – oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego,
 – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku (do 

180 dni),
 – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku (do 

364 dni),
 – trwałą niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek nie-

szczęśliwego wypadku,
 – czasową niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej lub nauki 

wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 – uciążliwe leczenie Ubezpieczonego (następstwa nieszczęśliwego wy-

padku),
 – koszty leczenia Ubezpieczonego (następstwa nieszczęśliwego wypad-

ku),
 – koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego (następstwa nieszczęśli-

wego wypadku),
 – koszty rehabilitacji Ubezpieczonego (następstwa nieszczęśliwego wy-

padku),
 – koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego 

wypadku,
 – jednorazowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (na-

stępstwa nieszczęśliwego wypadku),
 – koszty pogrzebu Ubezpieczonego, którego śmierć nastąpiła wskutek nie-

szczęśliwego wypadku,
 – ryczałtowe świadczenie z tytułu kosztów pogrzebu Ubezpieczonego,
 – rekonwalescencja poszpitalna Ubezpieczonego (następstwa nieszczęśli-

wego wypadku),
 – wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby,
 – pogryzienie Ubezpieczonego przez zwierzęta,
 – osierocenie Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 – Assistance (następstwa nieszczęśliwego wypadku).

99 Generali ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sumy 
ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia, z uwzględnie-
niem zapisów OWU.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
98 Generali ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sumy 
ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia.
98 Umowa ubezpieczenia obejmująca skutki zawału serca lub udaru mózgu 
może zostać zawarta na rzecz osób, które w dniu początku okresu ubez-
pieczenia nie ukończyły 65. roku życia.
98 Umowa ubezpieczenia obejmująca ryczałtowe świadczenie z tytułu kosz-
tów pogrzebu może zostać zawarta na rzecz osób, które w dniu początku 
okresu ubezpieczenia nie ukończyły 65. roku życia.

Jakie są ograniczenia ochrony 
ubezpieczeniowej?
9! Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe 

wskutek pozostawania Ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu 
lub w stanie nietrzeźwości, wskutek spożycia środków odurzających lub 
psychotropowych, niezaleconych przez lekarza.
9! Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe 

w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przez Ubezpie-
czonego przestępstwa.
9! Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe 

wskutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego 
samobójstwa lub dokonania umyślnego samouszkodzenia ciała.
9! Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe 

podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych 
uprawnień, o ile miało to wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku, za-
wału serca lub udaru mózgu.
9! Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe 

w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiegami 
leczniczymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba że było 
to leczenie następstw wypadku.
9! Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe 

w wyniku wypadku lotniczego zaistniałego w czasie przebywania przez 
Ubezpieczonego na pokładzie innego samolotu niż samolot przewoźnika 
lotniczego, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony należał do perso-
nelu medycznego opiekującego się chorym w trakcie transportu lub gdy 
Ubezpieczony był przewożony jako chory do/z placówki medycznej, która 
jest odpowiedzialna za leczenie.
9! O ile nie umówiono się inaczej, ochroną ubezpieczeniową Generali nie są 

objęte zdarzenia zaistniałe wskutek uprawiania przez Ubezpieczonego 
sportu wyczynowego lub zawodowego.
9! Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe 

wskutek uczestnictwa Ubezpieczonego w zawodach z użyciem pojaz-
dów silnikowych, koni, łodzi wyposażonych w silnik lub nart wodnych, 
przy czym zawody oznaczają zorganizowaną formę rywalizacji sportowej 
w celu osiągnięcia nagrody lub wyniku sportowego organizowane przez 
jednostki uprawnione na podstawie przepisów prawa.
9! Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe 

wskutek rekreacyjnego uprawiania przez Ubezpieczonego sportów lot-
niczych tj. szybownictwa, baloniarstwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa, 
paralotniarstwa, motolotniarstwa oraz wszelkiego rodzaju ich odmian, 
alpinizmu, speleologii, wspinaczki skalnej, raftingu lub innych sportów 
wodnych uprawianych na rzekach górskich, nurkowania przy użyciu spe-
cjalistycznego sprzętu, kitesurfingu, jazdy na nartach lub snowboardzie 
poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoków bungee.



Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
 – Udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz na wszystkie pytania skierowane do niego na piśmie 

przez Generali, przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
 – W czasie trwania umowy ubezpieczenia, niezwłoczne zgłaszanie na piśmie do Generali wszelkie zmiany danych podanych we wniosku o zawarcie umowy ubezpie-

czenia.
 – W razie zajścia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest starać się o złagodzenie skutków wypadku, poddając się niezwłocznie opiece lekarskiej 

oraz wypełniając zalecenia lekarza.
 – Ponadto Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomić Generali o zajściu nieszczęśliwego wypadku, a gdyby 

zachowanie tego terminu było niemożliwe, w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyny uniemożliwiającej powiadomienie w terminie.

Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składka może być płatna jednorazowo lub w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych. Terminy płatności, wysokość składki oraz raty i ich wysokości są określone 
w polisie. Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić składkę lub jej raty w terminach określonych w polisie.
Składka może zostać opłacona w formie przelewu bankowego, przekazu pocztowego lub gotówką. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub 
przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Generali, pod warunkiem że na 
rachunku Ubezpieczającego były zgromadzone wystarczające środki. W odmiennym przypadku za zapłatę uważa się chwilę, w której Towarzystwo otrzymało składkę 
na właściwy rachunek i mogło nią dysponować.
Jeżeli składka lub jej rata nie została zapłacona w terminie, Generali może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty wymagalnej raty z zagrożeniem, że brak zapłaty w ter-
minie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności i rozwiązanie umowy ubezpieczenia.
Rozliczanie składki odbywa się na koniec okresu ubezpieczenia. Na wniosek Ubezpieczającego składka może być rozliczana w innych terminach.
Rozliczenie składki następuje na podstawie faktycznej liczby Ubezpieczonych w trakcie trwania umowy, na podstawie pisemnie zgłoszonego przez Ubezpieczającego 
wykazu osób przystępujących i/lub występujących z umowy ubezpieczenia.
W przypadku ubezpieczenia w formie osobodni, rozliczenie składki następuje na podstawie rzeczywistej liczby Ubezpieczonych w okresie ubezpieczenia oraz liczby dni 
udzielania im ochrony ubezpieczeniowej.
W razie nadpłaty składki Generali zaliczy nadpłaconą składkę na poczet kolejnej składki.
W razie nadpłaty składki na koniec okresu ubezpieczenia, przy jednoczesnym nie przedłużeniu umowy na kolejny okres, Generali w ciągu 30 dni od końca okresu ubez-
pieczenia zwróci Ubezpieczającemu nadpłaconą kwotę.
W przypadku niedopłaty składki, Generali wezwie do jej zapłaty.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Odpowiedzialność Generali rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia składki lub jej pierwszej raty 
za wszystkich Ubezpieczonych w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia (z zastrzeżeniem treści akapitu trzeciego poniżej). W razie dokonania zapłaty składki 
po upływie terminu wskazanego w polisie, jak również w razie zapłaty w terminie jedynie części składki, odpowiedzialność Generali rozpoczyna się od dnia następnego 
po dniu opłacenia składki w pełnej wysokości.
W przypadku ubezpieczenia w formie imiennej, w odniesieniu do Ubezpieczonych przystępujących do umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania, odpowiedzialność 
Generali rozpoczyna się począwszy od daty określonej przez Ubezpieczającego na zgłoszeniu, ale nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu otrzymania przez 
Generali informacji o nowo przystępującej osobie (z zastrzeżeniem treści akapitu pierwszego powyżej).
W przypadku ubezpieczenia w formie bezimiennej, w odniesieniu do Ubezpieczonych przystępujących do umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania, odpowiedzialność 
Generali rozpoczyna się począwszy od 1-ego dnia zatrudnienia danej osoby, z zastrzeżeniem płatności składki w terminach określonych w umowie ubezpieczenia. Po 
zakończeniu okresu ubezpieczenia Ubezpieczający zobowiązany jest poinformować Generali o faktycznej liczbie ubezpieczonych w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.
W przypadku ubezpieczenia w formie imiennej uczestników wycieczki, obozu, wczasów, szkolenia lub innej formy wypoczynku, w odniesieniu do Ubezpieczonych 
przystępujących do umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania, odpowiedzialność Generali rozpoczyna się z chwilą opuszczenia przez uczestnika domu w celu udania 
się w podróż, ale nie wcześniej niż od dnia następnego po dniu otrzymania przez Generali informacji o nowo przystępującej osobie (z zastrzeżeniem treści akapitu 
pierwszego powyżej).
W przypadku ubezpieczenia w formie bezimiennej uczestników wycieczki, obozu, wczasów, szkolenia lub innej formy wypoczynku, w odniesieniu do Ubezpieczonych 
przystępujących do umowy ubezpieczenia w trakcie jej trwania, odpowiedzialność Generali rozpoczyna się począwszy od chwili opuszczenia przez uczestnika domu 
w celu udania się w podróż 1-ego dnia uczestnictwa danej osoby w danej formie wypoczynku/szkolenia, o ile w terminie do ostatniego dnia trwania wypoczynku/szkolenia 
Generali otrzymało informację od Ubezpieczającego o nowo przystępującej osobie.
W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych wygasa w dniu jej rozwiązania.
W przypadku upływu okresu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych wygasa w dniu końca okresu ubezpieczenia.
W przypadku śmierci Ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa wygasa w dniu śmierci Ubezpieczonego.
W przypadku zaprzestania opłacania składki, ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych wygasa z upływem terminu wskazanego 
w wezwaniu do zapłaty składki, o ile składka nie została opłacona przed jego upływem.
W przypadku wystąpienia przez Ubezpieczonego z umowy ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem zgłoszenia rezygnacji.
W przypadku powrotu do domu uczestnika wycieczki, obozu, wczasów, szkolenia, pobytu w sanatorium lub innej formy wypoczynku, ochrona ubezpieczeniowa w sto-
sunku do poszczególnych Ubezpieczonych wygasa w chwili ich powrotu, jednak nie później niż o godzinie 24:00 ostatniego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego 
w polisie.
W przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z dniem otrzymania przez Generali oświadczenia 
Ubezpieczającego o odstąpieniu.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
99 Generali obejmuje ochroną ubezpieczeniową zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe na całym świecie, z zastrzeżeniem możliwych wyłączeń terytorialnych wskazanych 
w OWU dla poszczególnych świadczeń.

Jak rozwiązać umowę?
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od jej zawarcia. W przypadku 
gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu w terminie 7 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem że jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia 
umowy Generali nie poinformowało Ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający 
będący konsumentem dowiedział się o tym prawie.
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku wypowiedze-
nia przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia, licząc od dnia otrzymania przez Generali oświadczenia o wypowiedzeniu.
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem upływu okresu wskazanego w wezwaniu Generali do zapłaty, w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez 
Ubezpieczającego wskutek nieopłacenia składki lub jej raty, mimo wezwania do zapłaty.
Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z datą końca okresu ubezpieczenia, w przypadku upływu wskazanego w polisie okresu ubezpieczenia.


