
Generali, z myślą o życiu PLUS
(Niezbędnik dla Pośrednika – wariant pakietowy)
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Niniejszy materiał stanowi wewnętrzny dokument Generali Życie T.U. S.A. i jest skierowany wyłącznie do Agentów ubezpieczeniowych oraz Współpracowników Agentów ubezpieczeniowych Generali Życie 
T.U. S.A. Adresaci niniejszego dokumentu ponoszą odpowiedzialność za udostępnienie go Klientom i potencjalnym Klientom Generali Życie T.U. S.A. Ma on wyłącznie charakter szkoleniowy i informacyjny 
oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego. Żadne z niniejszych informacji nie stanowią doradztwa inwestycyjnego lub podatkowego ze strony Generali Życie 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania produktów określo-
ne są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na życie Generali, z myślą o życiu Plus przekazywanych Klientowi przed objęciem ochroną ubezpieczeniową.

 PODSTAWOWE INFORMACJE

Podstawą zawarcia ubezpieczenia są Ogólne Warunki Ubezpieczenia  
na Życie „Generali, z myślą o życiu PLUS”.

Umowę ubezpieczenia może zawrzeć osoba, która spełnia łącznie 
następujące warunki:
 jest w wieku: 
 od 15 do 65 lat – może wybrać spośród wariantów W1-W6;
 od 60 do 80 lat – może wybrać wariant 7 (Senior);
 od 15 do 75 lat – może wybrać wariant 8 (np. pod kredyt);
 przeszła pozytywnie ocenę ryzyka ubezpieczeniowego.

 ZAWARCIE UMOWY
Do zawarcia umowy wykorzystywany jest wniosek elektroniczny, dostępny 
w systemie MERKURY+ po wybraniu kafelka „GO Plus”.

Ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się w dowolnym dniu wnio-
skowanym przez Klienta – najwcześniej w kolejnym dniu po podpisaniu 
wniosku, o ile zostały spełnione warunki rozpoczęcia ochrony.

Klient może wybrać:
 jeden z wariantów W1-W6 lub W7 bez wprowadzania modyfikacji – 

wówczas składka nie będzie podlegać automatycznej rekalkulacji,
 jeden z wariantów 1-6 lub 7 podwyższając którąkolwiek sumę ubezpie-

czenia lub wariant 8 – wówczas składka będzie rekalkulowana co 5 lat.

 WNIOSEK
Wypełniając z Klientem wniosek, należy zwrócić uwagę na to czy:
 wybrałeś wariant ubezpieczenia zgodny z decyzją Klienta,
 wypełniłeś prawidłowo ankietę medyczną zgodnie z informacjami 

udzielonymi przez Klienta,
 wpisałeś prawidłowy adres e-mail niezbędny do spełnienia obowiąz-

ku informacyjnego wobec Klienta – dostarczenia klauzuli informacyjnej 
dot. przetwarzania danych osobowych, OWU, karty produktu, wniosku 
i polisy oraz informacji o ewentualnych zaległościach,

 wpisałeś prawidłowy numer telefonu komórkowego niezbędny do wy-
syłki SMS-owych przypomnień o płatności składki,

 Klient podpisał się pod potwierdzeniem złożenia wniosku, a Ty 
załączyłeś skan dokumentu do systemu - jeśli nie wybrano ak-
ceptacji wniosku online.

Chcesz zawrzeć polisę prościej? Wybierz „TAK” przy pytaniu 
o akceptację wniosku online. Bez wydruku, bez podpisu, bez 
zaczytywania skanów, potwierdzenia złożenia wniosku, ani wysyłki 
oryginałów.

 OCENA RYZYKA

OCENA MEDYCZNA
W zależności od wybranego zakresu ochrony i wysokości sum ubezpiecze-
nia, system wyświetli właściwy zestaw pytań dotyczących stanu zdrowia 
Ubezpieczonego. W przypadku wyboru jednego ze zdefiniowanych wcze-
śniej wariantów W1-W6 lub W7 bez podwyższania sum ubezpieczenia, 
wyświetlanych jest tylko 5 pytań odnoszących się do stanu zdrowia Ubez-
pieczonego. Odpowiedź NIE na każde z pytań powoduje automatyczną ak-
ceptację wniosku, o ile Klient ma nie więcej niż 69 lat.

OCENA RYZYKA
Jeśli Ubezpieczony wykonuje zawód z 4 grupy ryzyka, wniosek kierowany 
jest do manualnej oceny ryzyka, a w sekcji z ankietą medyczną pojawi się 
pytanie o opis wykonywanych czynności. Decyzja o przyjęciu do ubezpie-
czenia jest podejmowana w oparciu o zakres faktycznie wykonywanych 
obowiązków podanych przez Klienta.

 KARENCJE
Warunki ubezpieczenia przewidują następujące okresy karencji 
(ograniczenie odpowiedzialności) dla osób zawierających umowę:

 90 dni – pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, pobyt Ubezpieczonego 
w szpitalu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, trwały uszczerbek na 
zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, po-
ważne zachorowanie Ubezpieczonego – wariant podstawowy i rozszerzo-
ny, poważne zachorowanie Dziecka, poważna operacja Ubezpieczonego;

 180 dni – śmierć Współmałżonka, śmierć Dziecka, śmierć Rodziców, 
śmierć Teściów, całkowita niezdolność do pracy;

 270 dni – urodzenie Dziecka, urodzenie Dziecka martwego.

Brak karencji na ryzyko Śmierć Ubezpieczonego.
Tylko 3 wyłączenia na tę umowę:
 wojna i aktywne, dobrowolne uczestnictwo w aktach przemocy oraz 

terroryzmu,
 samobójstwo – karencja 2 lata,
 zatajenie – karencja 3 lata.

Klientom, którzy maksymalnie do 31 dni przed zawarciem ubezpiecze-
nia „Generali, z myślą o życiu Plus”, zrezygnowali z wcześniejszej umowy 
ubezpieczenia, tj. dowolnej umowy grupowego ubezpieczenia na życie lub 
indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie w Generali, ka-
rencje liczyć się będą od daty zawarcia wspomnianej wcześniejszej umowy 
ubezpieczenia. Karencje stosowane będą jedynie do rozszerzonego zakresu 
ochrony i nadwyżek sum ubezpieczenia.

Jeśli Twój Klient rezygnuje z wcześniejszej umowy pamiętaj o zaznacze-
niu oświadczenia o rezygnacji z poprzedniego ubezpieczenia. Warto pa-
miętać również o dołączeniu skanów dokumentacji potwierdzającej staż 
ubezpieczeniowy Klienta już na etapie zawarcia umowy w sekcji „dodaj 
dokumenty obsługowe”.

Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej jest możliwe po 
spełnieniu następujących warunków:
 ocena medyczna (automatyczna lub manualna) zakończyła się 

zgodą na przyjęcie do ubezpieczenia,
 Klient opłacił pierwszą składkę – może to zrobić korzystając 

z PayU lub Blik.

Jeśli Klient wybrał akceptację wniosku online warunkiem roz-
poczęcia ochrony jest potwierdzenie przez Klienta zawarcia umo-
wy ubezpieczenia i zaznaczenie oświadczeń znajdujących się pod 
przesłanym do niego linkiem. 

Jeśli Klient nie zdecydował się na akceptację wniosku online 
rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej wymaga dodatkowo dołą-
czenia skanu potwierdzenia złożenia wniosku w systemie. 
Brak wyboru akceptacji wniosku online wymaga również prze-
słania oryginału podpisanego potwierdzenia złożenia wniosku do 
Centrali Generali (ul. Postępu 15b, 02-676 Warszawa). Jest to wa-
runek wypłaty prowizji.

 DODATKOWE INFORMACJE
 Dokumenty takie jak: wniosek, polisa, karta produktu, OWU wysyłamy 

na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 Klient będzie otrzymywał SMS-a z przypomnieniem o płatności skład-

ki przed terminem wymagalności oraz przypomnienie o płatności po 
przekroczeniu terminu płatności e-mailowo lub listem, jeśli SU dla umo-
wy śmierć Ubezpieczonego przekracza 100 000 zł.

 Klient może skorzystać z serwisu Konto Klienta dostępnego na stronie: 
konto.generali.pl (przy rejestracji potrzebny będzie numer polisy).

 Zgłaszanie roszczeń odbywa się poprzez formularz na stronie  
szkodyzycie.generali.pl

WARTO ZAPAMIĘTAĆ!



....... zł  umowy z możliwością podwyższenia SU do kwot wskazanych w kolumnie maks. SU (SU – suma ubezpieczenia)
Maksymalny wiek rozwiązania umowy: W1-W6 może trwać do rocznicy kiedy Ubezpieczony osiągnie 67 lat, W7 (na niezmienionych warunkach pakietu) może trwać dożywotnio, a W8 do rocznicy kiedy Ubezpieczony osiągnie 100 lat w zakresie śmierć i 67 lat w zakresie całkowitej niezdolności do pracy.
W7: maks. wiek kiedy można podwyższyć SU to: 66 lat – trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW; 69 lat – pobyt w szpitalu wskutek NW, śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego, śmierć wskutek NW; 74 lata – śmierć. Podwyższone SU wygasają zgodnie z OWU.
1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) – wysokości świadczeń z tytułu klauzul określonych tymi przypisami nie sumują się, 5) – wysokości świadczeń z tytułu klauzul określonych tym przypisem stanowi górną odpowiedzialność Towarzystwa * NW – nieszczęśliwy wypadek

Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej

Warianty 
dla SINGLA

Warianty
dla RODZINY

Wariant 
dla SENIORA

Wariant 
POD KREDYT

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 maks. SU Karencje
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Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy1) 70 000 zł 130 000 zł 210 000 zł 95 000 zł 130 000 zł 220 000 zł brak
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego1) 50 000 zł 100 000 zł 160 000 zł 75 000 zł 100 000 zł 170 000 zł 30 000 zł 1 000 000 brak
Śmierć wskutek NW* przy pracy1) 50 000 zł 100 000 zł 160 000 zł 75 000 zł 100 000 zł 170 000 zł brak
Śmierć wskutek NW*1) 30 000 zł 70 000 zł 110 000 zł 55 000 zł 70 000 zł 120 000 zł 20 000 zł 1 000 000 brak
Śmierć1) 10 000 zł 40 000 zł 60 000 zł 35 000 zł 40 000 zł 70 000 zł 10 000 zł min. 1 000 zł brak limitu brak
Śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu1) 20 000 zł 50 000 zł 80 000 zł 45 000 zł 50 000 zł 90 000 zł 1 000 000 brak
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Niezdolność do pracy zarobkowej wskutek NW* 10 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 10 000 zł 20 000 zł 25 000 zł brak

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW*5)

wypłata 1% SU za 1% uszczerbku

30 000 zł
300 zł 

za 1% uszczerbku

40 000 zł
400 zł 

za 1% uszczerbku

55 000 zł
550 zł 

za 1% uszczerbku

30 000 zł
300 zł 

za 1% uszczerbku

40 000 zł
400 zł 

za 1% uszczerbku

55 000 zł
550 zł 

za 1% uszczerbku

10 000 zł
100 zł 

za 1% uszczerbku
200 000 brak

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu
wypłata 1% SU za złamanie / zwichnięcie / skręcenie, które nie spowodowało 
uszczerbku

30 000 zł
300 zł za uraz

30 000 zł
300 zł za uraz

40 000 zł
400 zł za uraz

30 000 zł
300 zł za uraz

30 000 zł
300 zł za uraz

40 000 zł
400 zł za uraz

brak

Pobyt w szpitalu spowodowany NW* przy pracy2)

do 14 dni / od 15 do 30 dnia
14 000 zł 

140 zł / 98 zł
19 000 zł 

190 zł / 141 zł 
15 000 zł 

150 zł / 108 zł 
19 000 zł 

190 zł / 141 zł 
brak

Pobyt w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego2)

do 14 dni / od 15 do 30 dnia
20 000 zł 

200 zł / 130 zł 
17 000 zł 

170 zł / 107 zł
22 000 zł 

220 zł / 150 zł 
14 000 zł 

140 zł / 105 zł 
18 000 zł 

180 zł / 117 zł 
22 000 zł 

220 zł / 150 zł 
brak

Pobyt w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy2)

do 14 dni / od 15 do 30 dnia
23 000 zł 

230 zł / 125 zł 
29 000 zł 

290 zł / 171 zł 
24 000 zł 

240 zł / 135 zł 
29 000 zł 

290 zł / 171 zł 
brak

Refundacja kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów 
ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie NW*

2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 400 zł brak

Refundacja kosztów leczenia w następstwie NW* 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 400 zł brak
Assistance (pomoc medyczna) TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK brak
Assistance pogrzebowy / Assistance dla Seniorów TAK brak
Pobyt w szpitalu wskutek NW*2)

wskutek NW za 1 dzień / dodatkowo OIOM do 5 dni
2 000 zł 

10 zł / 20 zł
brak
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Poważne zachorowania – wariant podstawowy (17 jednostek chorobowych) 2 000 zł 2 000 zł 1 000 000 90 dni
Poważne zachorowania – wariant rozszerzony (40 jednostek chorobowych) 3 000 zł 5 000 zł 3 000 zł 6 000 zł 1 000 000 90 dni
Operacje Chirurgiczne Ubezpieczonego5) 1 500 zł 2 500 zł 1 200 zł 1 500 zł 3 000 zł 50 000 90 dni
Pobyt w szpitalu2)

za 1 dzień: wskutek NW / wskutek choroby do 200 dni
dodatkowo OIOM do 5 dni

10 000 zł
100 zł / 50 zł 

100 zł

8 000 zł
80 zł / 40 zł  

80 zł

12 000 zł
120 zł  / 60 zł 

120 zł

9 000 zł 
90 zł / 45 zł

90 zł

9 000 zł 
90 zł / 45 zł 

90 zł

12 000 zł 
120 zł  / 60 zł 

120 zł
30 000 90 dni

Pobyt w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu2)

za 1 dzień do 200 dni 
15 000 zł 

75 zł 
26 000 zł 

130 zł 
16 000 zł 

80 zł
26 000 zł 

130 zł
30 000 90 dni

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu5)
20 000 zł 

200 zł 
za 1% uszczerbku 

30 000 zł 
300 zł 

za 1% uszczerbku 

20 000 zł 
200 zł

za 1% uszczerbku 

30 000 zł 
300 zł

za 1% uszczerbku 
200 000 90 dni

Całkowita niezdolność do pracy min. 10 000 zł 1 000 000 180 dni

Śmierć Współmałżonka (Partnera)3) 6 000 zł 8 000 zł 16 000 zł 8 000 zł 180 dni
Śmierć Współmałżonka (Partnera) wskutek NW*3) 12 000 zł 16 000 zł 32 000 zł 16 000 zł brak
Śmierć Współmałżonka (Partnera) wskutek wypadku komunikacyjnego 48 000 zł brak

Trwały uszczerbek na zdrowiu Współmałżonka (Partnera) wskutek NW*5)
8 000 zł 

80 zł 
za 1% uszczerbku 

12 000 zł 
120 zł 

za 1% uszczerbku 
brak

Pobyt Współmałżonka (Partnera) w szpitalu spowodowany NW* 
(wypłata za pobyt trwający co najmniej 2 dni)
wskutek NW do 14 dni / od 15 do 180 dnia
dodatkowo OIOM do 5 dni

4 000 zł 

40 zł / 20 zł
40 zł

10 000 zł 

100 zł / 50 zł
50 zł

brak

Śmierć Dziecka4) 1 500 zł 2 000 zł 3 500 zł 180 dni
Śmierć Dziecka wskutek NW*4) 3 000 zł 4 000 zł 7 000 zł brak
Osierocenie Dziecka 1 500 zł 2 500 zł 3 500 zł brak
Poważne zachorowanie Dziecka 2 000 zł 2 000 zł 3 500 zł 90 dni
Urodzenie Dziecka 800 zł 1 100 zł 1 250 zł 270 dni
Urodzenie Dziecka Martwego 1 600 zł 2 200 zł 2 500 zł 270 dni
Śmierć Rodziców6) 2 000 zł 1 200 zł 1 400 zł 2 100 zł 180 dni
Śmierć Teściów (Rodziców Partnera)7) 1 200 zł 1 400 zł 2 100 zł 180 dni
Śmierć Rodziców wskutek NW*6) 4 000 zł 2 400 zł 2 800 zł 4 000 zł brak
Śmierć Teściów (Rodziców Partnera) wskutek NW*7) 2 400 zł 2 800 zł 4 000 zł brak

Miesięczna składka: 32 zł 60 zł 102 zł 59 zł 79 zł 122 zł 58 zł min. 20 zł
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