
Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Generali obejmuje Ubezpieczonego całodobową ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na całym świecie.

Składka i terminy płatności

TytułemNr rachunku bankowego

Składka / PLN Składka płatna do

Nazwa odbiorcy

Generali T.U. S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

Polisa nr
Potwierdzająca zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla wychowanków i pracowników placówek oświatowo-
wychowawczych na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Generali 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i obowiązujących od dnia 20.05.2021 roku.

Dane Ubezpieczającego

Ubezpieczający

REGON / PESEL Telefon Email

Adres

Okres ochrony ubezpieczeniowej

Od Typ ubezpieczenia

Grupowe

Do

imienna bezimienna

Forma ubezpieczenia

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w formie grupowej imiennej, Ubezpieczający jest zobowiązany przesłać drogą elektroniczną wykaz ubezpieczonych na adres 
email: ubezpieczony@bezpieczny.pl oraz na wezwanie Generali, w okresie przed doręczeniem kompletnie uzupełnionej listy ubezpieczonych udzielić niezwłocznej informacji 
potwierdzającej zgłoszenia do ubezpieczenia osoby, o którą zapytuje Generali.

Ubezpieczeni

Ubezpieczyciel

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Ul. Postępu 15b, 02-676 Warszawa

Generali T.U. S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa  
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 10623. Kapitał zakładowy: 236.509.000 PLN w pełni opłacony: NIP: 526-23-49-108. 
Spółka należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

90000525298

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 

SIENKIEWICZA 4, 63-020 ZANIEMYŚL

634220890 612857007 PRZEDSZKOLE_ZANIEMYSL@WP.PL

Wychowankowie, którzy wyrazili wolę objęcia ochroną ubezpieczeniową (w przypadku osób  niepełnoletnich wolę w ich imieniu wyraził opiekun prawny)
i otrzymały od Ubezpieczającego certyfikat potwierdzający ochronę.

01-09-2021 31-08-2022 x

73 1030 1999 3904 9000 0525 2986 90000525298

5500.00 PLN 2021-10-16

Brak karencji zgodnie z §4 pkt 5 i §4 pkt 8 OWU



Generali T.U. S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa  
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 10623. Kapitał zakładowy: 236.509.000 PLN w pełni opłacony: NIP: 526-23-49-108. 
Spółka należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

Nagłe zdarzenia dziecka Suma ubezpieczenia (zł)

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu

Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku
100% SU
stawka za 1% SU
w tym:  
     - rany skóry
     - oparzenia II stopnia i wyższe
     - odmrożenia
     - złamania, zwichnięcia, skręcenia
     - wstrząśnienie mózgu
     - uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
     - utrata zębów stałych lub częściowa utrata korony zęba stałego
     - około 400 urazów oraz uszczerbków dostępnych w OWU

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – 
następstwa nieszczęśliwego wypadku
     - elementy wspomagające proces leczniczy: gorsety, protezy, kule,  
        stabilizatory, temblaki, aparaty ortopedyczne, aparaty słuchowe, oraz wózki   
        inwalidzkie.

Zwrot kosztów leczenia  i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych – 
następstwa nieszczęśliwego wypadku
w tym:
     - udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po zdarzeniu,
     - pobytu w szpitalu (z wyłączeniem świadczeń ponadstandardowych), badań,  
       zabiegów (w tym zabiegów rehabilitacyjnych) i operacji (w tym niezbędnych  
       operacji plastycznych mających na celu usunięcie oszpecenia wynikłego  
       z nieszczęśliwego wypadku),
     - nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez  
       lekarza,
     - transportu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala,   
       ambulatorium lub lekarza, jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia  
       samodzielne dotarcie do szpitala lub ambulatorium, o ile koszty te zostały  
       poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zostały zalecone przez  
       lekarza w związku z nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzonym  
       dokumentacją medyczną i objętym ochroną ubezpieczeniową.

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
jedna z niżej wymienionych chorób: cukrzyca do 18. r. ż., dystrofia mięśniowa, 
guzy środczaszkowe, inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), niewydolność 
nerek, niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy z białaczkmi i chłoniakami, sepsa, 
śpiączka, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Prawo do świadczenia z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego 
poważnego zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, że: 
     - pierwsze zdiagnozowanie tego poważnego zachorowania miało miejsce  
       w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz
     - zdiagnozowanie nastąpiło przed ukończeniem przez Ubezpieczonego  
       25. roku życia, a w przypadku cukrzycy przed ukończeniem przez  
       Ubezpieczonego 18. r. ż. 

Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

Wybrany wariant ubezpieczenia:

24 000 29 000 35 000 47 000 80 000

12 000

12 000 20 000 25 000 30 000 50 000
120 200 250 300 500

20 / dzień
SU 3 600

30 / dzień
SU 5 400

30 / dzień
SU 5 400

50 / dzień
SU 9 000

100 / dzień
SU 18 000

2 000 2 500 3 000 5 000 10 000

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

1 000 1 000 1 000 1 000 2 000

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (jednorazowa wypłata 
świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni, 
maksymalnie 2 świadczenia rocznie), w tym:

- COVID-19 (koronawirus) pobyt w szpitalu min.2 dni - łączna wysokość świadczenia 

- COVID-19 (pobyt na OIOM) - dodatkowe świadczenie

200 200 300 400 500

20 000 25 000 30 000 50 000

Wyczynowe uprawianie sportu (zakres obejmuje wyłącznie wychowanków)
W zakres ochrony wchodzą m.in. zajęcia szkolne oraz pozaszkolne: 
sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, jazda konna, pływanie. 

2 000 2 500 3 000 5 000 7 500

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

Ugryzienie przez kleszcza (łącznie do 1 500 PLN)
- koszt wizyty u lekarza
- koszt badań na boreliozę
- koszt antybiotykoterapii

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
do 500 do 500 do 500 do 500 do 500
do 500 do 500 do 500 do 500 do 500
do 500 do 500 do 500 do 500 do 500

PLN 34
składka roczna

NNW ŻŁOBEK, PRZEDSZKOLE PLN 44
składka roczna

PLN 63
składka roczna

PLN 91
składka roczna

PLN 144
składka roczna

Zdrowie Twojego dziecka Suma ubezpieczenia (zł)

Dodatkowe świadczenia w zakresie Suma ubezpieczenia (zł)

Pomoc psychologiczna 600 600 600 600 600

Zwrot kosztów wycieczki szkolnej 500 500 500 500 500

Data sporządzenia polisy

W imieniu Generali T.U. S.A.

Jakub Jacewicz Arkadiusz Wiśniewski
Członek Zarządu Członek Zarządu

Polisa została wystawiona na podstawie podanych danych przez Ubezpieczającego 
we wniosku ubezpieczeniowym u Agenta ubezpieczeniowego Generali T.U. S.A.
Okres ochrony ubezpieczeniowej uwarunkowany jest opłaceniem składki zgodnie z OWU.
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400 400 600 800 1 000
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