Zakres ochrony i wysokości świadczeń
Zakres ochrony

GENERALI

Zgon wskutek NW w ciągu 2 lat
Zgon wskutek zawału serca lub udaru mózgu do 60 roku życia
SU 10 000 zł
Trwałe uszkodzenie ciała spowodowane NW lub zdarzeniem objętym ochroną. Świadczenia progresywne:
1,0% SU – uszczerbek od 1% do 25%
1,6% SU – uszczerbek od 26% do 40%
Przypadkowe i nagłe zdarzenie
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek
1,7% SU – uszczerbek od 41% do 50%
wywołane przyczyną zewnętrzną
nieszczęśliwego wypadku i/lub zdarzenia
1,8% SU – uszczerbek od 51% do 60%
objętego ochroną z uwzględnieniem progresji
1,9% SU – uszczerbek od 61% do 70%
2,0% SU – uszczerbek od 71% do 80%
2,5% SU – uszczerbek od 81% do 90%
5,0% SU – uszczerbek od 91% do 100%
Limit 500 zł na zdarzenie, łącznie 1 000 zł na wszystkie zdarzenia. Pobyt w szpitalu powyżej 1-go dnia lub orzeczenie
Wstrząśnienie mózgu
5% uszczerbku na zdrowiu
Limit 500 zł na zdarzenie, łącznie 1 000 zł na wszystkie zdarzenia. Pobyt w szpitalu powyżej 1-go dnia lub orzeczenie
3% uszczerbku na zdrowiu.
Pogryzienia, ukąszenia
Świadczenie wypłacane bez względu na czas unieruchomienia narządu i / lub liczbę założonych szwów
Pobyt w szpitalu w wyniku NW – limit 5 000 zł
50 zł do 14-go dnia
Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu (teren
RP) w wyniku nieszczęśliwego wypadku i/lub
25 zł do 180 dnia
OIOM 50 zł max przez 5 dni; pobyt w szpitalu musi trwać dwa dni – za pierwszy przyjmuje się dzień rejestracji, a za ostatni dzień
zdarzenia objętego ochroną
wypisu. Rekonwalescencja poszpitalna (pobyt w wyniku NW) – 25 zł dziennie, nie więcej niż 2 500 zł,
Limit 40% SU, koszty poniesione w terminie 24 miesięcy od dnia zaistnienia NW, teren RP:
pomoc lekarska lub ambulatoryjna
Koszty leczenia na terenie RP
pobytu w szpitalu (z wyłączeniem świadczeń ponadstandardowych), badań, zabiegów (z wyłączeniem zabiegów
(w tym leczenie ambulatoryjne, zabiegi
rehabilitacyjnych) i operacji (z wyłączeniem operacji plastycznych),
operacyjne, rehabilitacja)
nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
przewozu Ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium.
25 zł dziennie, łączny limit 2 500 zł
Rekonwalescencja poszpitalna
Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu
Limit 100 zł – 20 zł dziennie, pobyt trwający co najmniej 24h, maksymalnie 5 dni w okresie ubezpieczenia
wskutek zatrucia pokarmowego
Ryczałt za okres niezdolności do nauki
18 zł dziennie, płatne przez 45 dni, łączny limit 1 800 zł
i pracy, przysługuje wyłącznie, gdy TU jest
Świadczenie jest wypłacane:
zobowiązane do wypłaty świadczenia z tytułu
 od 1-go dnia – pobyt w szpitalu wskutek NW co najmniej 3 dni,
trwałego uszczerbku na zdrowiu, zawału
 od 15-go dnia – ambulatoryjne leczenie związane z NW
serca, udaru mózgu
Obrażenia ciała
Następstwa NW powstałe na skutek napadów epilepsji
spowodowane atakiem epilepsji
Zwrot kosztów (powstałych wskutek NW)
Zwrot kosztów (poniesionych na terenie RP do 180 dni od daty NW) odbudowy stomatologicznej zębów do 30% SU trwałego
leczenia stomatologicznego zębów stałych
uszczerbku na zdrowiu lub 200 zł za ząb w przypadku utraty zęba w całości max do 1 000 zł
w przypadku ich utraty i/lub złamania
Oparzenia od 1% powierzchni ciała – 0,5% SU za każdy 1% powierzchni ciała, maksymalnie 5%
Oparzenia lub odmrożenia
Oparzenia II stopnia powyżej 5%
Suma ubezpieczenia 7 000 zł
Zgon wskutek NNW
i / lub zdarzenia objętego ochroną
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Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby

Koszty zabiegów, operacji – w ramach kosztów leczenia do 40% SU trwałego uszczerbku na zdrowiu
Koszty operacji plastycznych związanych z NW – limit 4 000 zł
Świadczenie w wysokości 500 zł – pobyt musi trwać minimum 7 dni, nie więcej niż dwa świadczenia na dziecko. Dodatkowa składka 1 zł

Sepsa meningokokowa lub penumokokowa

4% SU trwałego uszczerbku na zdrowiu, płatne jeden raz za sam fakt wystąpienia zdarzenia

Świadczenie za operacje, operacje plastyczne

Zwrot niezbędnych kosztów badań, przejazdów W ramach zakresu kosztów leczenia – na podstawie oryginałów rachunków lub faktur, koszty poniesione w ciągu 24 m-cy od zaistnienia NW
Trwała niezdolność do pracy
lub zgon rodzica wskutek NW
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego
osób niepełnosprawnych
Koszty nabycia przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych
Usiłowanie popełnienia samobójstwa
Zwrot udokumentowanych kosztów
związanych z rehabilitacją

40% SU trwałego uszczerbku na zdrowiu, w tym zakup wózka inwalidzkiego

Uprawiania sportu

Ochroną objęte są zdarzenia powstałe podczas uprawiania sportu przez dzieci młodzież do lat 20 zrzeszonych w ramach
szkolnych i/lub uczniowskich klubów sportowych lub uczęszczających do klas i/lub szkół sportowych podczas treningów, zawodów,
obozów kondycyjnych. Ochrona obejmuje również zdarzenia powstałe podczas rekreacyjnego uprawiania jazdy konnej i sportów
walki z wyłączeniem uczestnictwa w zawodach i treningach do zawodów

Rozłączność wypłacanych świadczeń

Zdarzenia objęte umową ubezpieczenia
Koszty ratownictwa, świadczenia typu
assistance na terenie RP
Utrata wzroku w jednym oku lub
utrata słuchu w jednym uchu

Trwała niezdolność do pracy lub zgon rodzica limit 4 000 zł
40% SU trwałego uszczerbku na zdrowiu

Tak
20% SU trwałego uszczerbku na zdrowiu

Tak, z wyjątkiem ryzyka utraty lub złamania zębów oraz ryzyka urazu narządu ruchu. SU i limity odpowiedzialności na zdarzenie
Określony w tabeli % SU trwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu urazu narządu ruchu powstałego w następstwie NW, w wyniku
którego nie nastąpiło złamanie kości, ale na zlecenie lekarza narząd ruchu został unieruchomiony (gips, gips syntetyczny, szyny,
stabilizator, kołnierz ortopedyczny, gorset, opatrunek dessaulta, longeta) na co najmniej 7 dni lub leczenie trwało powyżej 21 dni,
lub wymagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej i było połączone z dalszym leczeniem oraz wymagało co najmniej
jednej wizyty kontrolnej. Ochrona obejmuje mi.in.: urazy kręgosłupa, stawów, palców. Limit zgodnie z tabelą urazów narządu ruchu
Limit 3 000 zł, następstwo NW – koszty ratownictwa na terenie RP, pomoc na miejscu wypadku, koszty transportu
50%

Sumy ubezpieczenia i wysokości składek
Suma ubezpieczenia

Wariant I
Wariant II
Wariant III
Wariant IV
Wariant V
Wariant VI
Wariant VII

7 000 zł
8 000 zł
9 000 zł
10 000 zł
11 000 zł
13 000 zł
15 000 zł
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27 zł + 1zł choroba dziecka
33 zł + 1zł choroba dziecka
35 zł + 1zł choroba dziecka
38 zł + 1zł choroba dziecka
40 zł + 1zł choroba dziecka
45 zł + 1zł choroba dziecka
51 zł + 1zł choroba dziecka

Możliwość ubezpieczenia pracowników jednostek oświatowych, ich współmałżonków, partnerów (pod warunkiem
wspólnego zamieszkiwania) na tych samych warunkach ochrony oraz składki.
Brak możliwości wykupienia pobytu w szpitalu w wyniku choroby dla pracowników jednostek oświatowych oraz rodziców
ubezpieczonych dzieci.

Ubezpieczenie drugiego dziecka za połowę składki, a trzeciego bezskładkowo.
Możliwość ubezpieczenia rodziców ubezpieczonych dzieci na tych samych warunkach ochrony – wysokość
składki, odpowiednio 56 zł, 69 zł, 74 zł, 80 zł, 85 zł, 96 zł, 107 zł.

UZGODNIENIA DODATKOWE
W przypadku osób uczących się ochrona obejmuje następstwa NW powstałe na skutek usiłowania popełnienia samobójstwa.
Ochroną objęte są zdarzenia powstałe podczas uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do lat 20 zrzeszonych w ramach szkolnych i/lub uczniowskich klubów
sportowych lub uczęszczających do klas i/lub szkół sportowych podczas treningów, zawodów, obozów kondycyjnych. Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia
powstałe podczas rekreacyjnego uprawiania jazdy konnej i sportów walki z wyłączeniem uczestnictwa w zawodach i treningach do zawodów.
Brak ochrony – uszczerbek powstał wskutek uczestnictwa Ubezpieczonego w zawodach z użyciem pojazdów mechanicznych, koni, łodzi 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;
Brak ochrony – uszczerbek powstał wskutek rekreacyjnego uprawiania przez Ubezpieczonego sportów lotniczych 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 specjalistycznego sprzętu, kitesurfingu, jazdy na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoków bungee.
Z odpowiedzialności TU wyłączone są nieszczęśliwe wypadki oraz ich następstwa, które powstały wskutek jakichkolwiek chorób, nawet takich, które występują nagle.
Wyłączenie nie dotyczy zdarzeń ubezpieczeniowych, które zostały rozszerzone o zawał serca i udar mózgu oraz ryczałtowego świadczenia z tytułu kosztów pogrzebu
Ubezpieczonego.
W przypadku zawarcia umowy, której zakres obejmowałby skutki zawału serca lub udaru mózgu, TU zwolnione jest z obowiązku wypłaty świadczenia z tytułu zdarzenia
powstałego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, jeżeli zawał serca lub udar mózgu wystąpiły u Ubezpieczonego przed rozpoczęciem ochrony z tytułu niniejszej umowy.
Wszystkie świadczenia (za wyjątkiem utraty i odbudowy zębów oraz urazów narządu ruchu) wypłacane są niezależnie.
Sumy ubezpieczenia określone dla każdego ze zdarzeń są odrębne i nie stanowią limitów względem sumy ubezpieczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu.
W przypadku osób uczących się ochrona obejmuje następstwa NW powstałe na skutek napadów epilepsji, usiłowania popełnienia samobójstwa.
Za NW uważa się również zawał serca, udar mózgu mające miejsce w okresie ubezpieczenia – dotyczy osób, które przy zawarciu umowy nie ukończyły 60 roku życia.
Współmałżonek / partner (pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania) nauczyciela / pracownika szkoły, przedszkola może zostać objęty ochroną bez zwyżki składki.
Możliwość ubezpieczenia rodziców ubezpieczonych dzieci na tych samych warunkach ochrony oraz ze wzrostem składki o 60% – odpowiednio 56 zł, 69 zł, 74 zł, 80 zł, 85 zł,
96 zł, 107 zł.
Odpowiedzialność TU nie wygasa mimo ukończenia nauki, zmiany placówki przez ucznia lub pracownika.
Ubezpieczenie drugiego dziecka za połowę składki, a trzeciego bezskładkowo.
Obniżenie składki o 25% w zamian za rezygnację z darowizny – Wariant I 27 zł, Wariant II 33 zł, Wariant III 35 zł, Wariant IV 38 zł, Wariant V 40 zł, Wariant VI 45 zł,
Wariant VII 51 zł. Dodatkowo 1 zł za włączenie ryzyka choroby dziecka.
Przykładowe uraz narządu ruchu:
Urazy kręgosłupa, stawu barkowego, obojczyka, łopatki, ramienia, stawu łokciowego, przedramienia,
Uraz miednicy, uraz stawu biodrowego, uraz uda, uraz podudzia,
Uraz stawu skokowego i stopy, z wyłączeniem palców,
Uraz stawu kolanowego,
Uraz stawu nadgarstkowego i dłoni, z wyłączeniem palców,
Uraz kciuka, uraz palców od II do V,

POBYT DZIECKA W SZPITALU WSKUTEK CHOROBY
Wysokość świadczenia

500 zł

Postanowienia szczególne:
1. Zakres obejmuje pobyt Dziecka w szpitalu, który miał miejsce w okresie odpowiedzialności Generali i trwał co najmniej 7 dni.
2. W przypadku pobytu Dziecka w szpitalu Generali wypłaci świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia aktualnej dla tego zakresu w dniu rozpoczęcia pobytu Dziecka w szpitalu.
3. Przy ustalaniu wysokości świadczenia z tytułu pobytu Dziecka w szpitalu Generali nie uwzględnia okresu pobytu na przepustkach.
4. Generali nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli choroba powodująca pobyt w szpitalu nastąpiła wskutek którejkolwiek z przyczyn wyłączających odpowiedzialność Generali
określonych w OWU oraz wskutek:
a) zaburzeń zachowania, nerwic i uzależnień;
b) wad wrodzonych i schorzeń będących ich następstwem;
c) choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV;
d) leczenia i zabiegów stomatologicznych, chyba że wynikają one z obrażeń doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
e) badań lekarskich, badań diagnostycznych nie wynikających z zachorowania, badań dawców narządów (z wyjątkiem pobytów związanych bezpośrednio z pobraniem narządu);
f) operacji kosmetycznych lub plastycznych, w tym operacji zmiany płci, z wyjątkiem operacji niezbędnych do usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych
w okresie odpowiedzialności Towarzystwa.
5. Generali zwolnione jest z obowiązku wypłaty świadczenia, jeśli pobyt Dziecka w szpitalu był spowodowany usuwaniem ciąży, połogiem lub porodem, poza przypadkami, gdy
zdiagnozowano komplikacje połogu bądź poród o przebiegu patologicznym stanowiące zagrożenie dla życia Dziecka.
6. W okresie jednego roku polisowego Generali wypłaci nie więcej niż 2 świadczenia z tytułu Pobytu Dziecka w szpitalu.
7. Generali nie przyzna prawa do świadczenia, jeżeli pobyt Dziecka w szpitalu związany był z zabiegami rehabilitacyjnymi, z wyłączeniem rehabilitacji koniecznej w celu usunięcia
następstw nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie odpowiedzialności Generali.
8. Jeżeli pobyt Dziecka w szpitalu przekracza 7 dni, możliwe jest wypłacenie świadczenia należnego z tego tytułu, nawet jeżeli pobyt Dziecka w szpitalu jeszcze się nie zakończył.

Urazy narządu ruchu
wypłata świadczenia wyłącznie za urazy opisane w poniżej tabeli:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Rodzaje urazów
Uraz kręgosłupa w odcinku szyjnym
Uraz kręgosłupa (z wyłączeniem odcinka szyjnego)
Uraz stawu barkowego
Uraz obojczyka (dotyczy urazów stawu obojczykowo – mostkowego i obojczykowo – barkowego)
Uraz łopatki
Uraz ramienia
Uraz stawu łokciowego
Uraz przedramienia z wyłączeniem nadgarstka
Uraz stawu nadgarstkowego i dłoni z wyłączeniem palców
Uraz kciuka
Uraz palców dłoni od II do V (za każdy palec)
Uraz miednicy
Uraz stawu biodrowego
Uraz uda
Uraz stawu kolanowego
Uraz podudzia z wyłączeniem stawu skokowego
Uraz stawu skokowego i stopy z wyłączeniem palców
Uraz palucha

Wskaźnik procentowy
20%
15%
30%
25%
30%
25%
30%
15%
20%
10%
3%
100%
50%
25%
35%
20%
25%
5%

Sumy ubezpieczenia

Wariant I – 1 500 zł
Wariant II – 1 500 zł
Wariant III – 2 000 zł
Wariant IV – 2 000 zł
Wariant V – 2 000 zł
Wariant VI – 2 500 zł
Wariant VII – 2 500 zł

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

GENERALI

Z odpowiedzialności GENERALI wyłączone są zdarzenia ubezpieczeniowe, nieszczęśliwe wypadki, zawały serca, udary mózgu oraz ich następstwa, które powstały:
1) wskutek spożycia lub spożywania przez Ubezpieczonego alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie zaleconych przez lekarza oraz wskutek zaburzeń
świadomości u Ubezpieczonego;
2) w jakimkolwiek związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przez Ubezpieczonego przestępstwa;
3) wskutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego samobójstwa lub dokonania umyślnego samouszkodzenia ciała;
4) podczas prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu, bez wymaganych uprawnień;
5) w wyniku nieuzasadnionego nieskorzystania przez Ubezpieczonego z porady lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich;
6) w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba, że było to leczenie bezpośrednich
następstw wypadku;
7) w wyniku wypadku lotniczego zaistniałego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pokładzie innego samolotu niż samolot pasażerskich licencjonowanych linii
lotniczych, za wyjątkiem sytuacji gdy Ubezpieczony należał do personelu medycznego opiekującego się chorym w trakcie transportu lub gdy Ubezpieczony był przewożony jako
chory do lub z placówki medycznej, która jest odpowiedzialna za leczenie;
8) wskutek wojny, działań wojennych lub stanu wojennego, aktu terroryzmu, aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, zamieszkach,
rozruchach;
9) wskutek uprawiania przez Ubezpieczonego sportu wyczynowego (włączono do zakresu ochrony) lub zawodowego;
10) wskutek uczestnictwa Ubezpieczonego w zawodach z użyciem pojazdów mechanicznych, koni, łodzi 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;
11) wskutek rekreacyjnego uprawiania przez Ubezpieczonego sportów lotniczych 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
specjalistycznego sprzętu, kite-surfingu, jazdy na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoków bungee.
Jeżeli umowa zawierana jest na okres krótszy niż 12 miesięcy w przypadku ubezpieczenia uczestników wycieczki, obozu, wczasów, szkolenia, pobytu w sanatorium lub innej formy
wypoczynku, z odpowiedzialności TU wyłączone są nieszczęśliwe wypadki, zawały serca, udary mózgu oraz ich następstwa, które powstały wskutek rekreacyjnego uprawiania
sportów takich jak piłka nożna, ręczna, koszykówka, narty, snowboard, wspinaczka, tenis, jazda na rowerze, pływanie, czy zajęcia sportowe w ramach wyjazdów integracyjnych,
o ile umowa nie stanowi inaczej.
Z odpowiedzialności GENERALI wyłączone są nieszczęśliwe wypadki oraz ich następstwa, które powstały wskutek jakichkolwiek chorób, nawet takich, które występują nagle,
w szczególności wskutek zawału serca lub udaru mózgu. Wyłączenie nie dotyczy zdarzeń ubezpieczeniowych, które zostały rozszerzone o zawał serca i udar mózgu oraz
ryczałtowego świadczenia z tytułu kosztów pogrzebu Ubezpieczonego.
W przypadku zawarcia umowy, której zakres obejmowałby skutki zawału serca lub udaru mózgu, TU zwolnione jest z obowiązku wypłaty świadczenia z tytułu zdarzenia
powstałego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, jeżeli zawał serca lub udar mózgu wystąpiły u Ubezpieczonego przed rozpoczęciem ochrony z tytułu niniejszej umowy.
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