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ŚWIADCZENIE SUMY UBEZPIECZENIA / LIMITY
KOSZTY LECZENIA w podroży zagranicznej 
koszty leczenia stomatologicznego do 200 euro

koszty leczenia związanego z ciążą jedna wizyta do 150 euro

koszty porodu

koszty napraw protez

koszty leczenia zaostrzenia chorób przewlekłych 

do 150 euro

do 32 tygodnia ciąży do 2 000 euro

do 15% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

ASSISTANCE w podróży zagranicznej
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całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali *

kontakt i telekonferencja z osobą bliską *

przekazanie informacji *

informacja przed podróżą *

transport Ubezpieczonego na teren RP lub kraju zamieszkania koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

zagranicznej
pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży

pobyt max 7 dni, max 100 euro/dzień

transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego

transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci

pobyt max 7 dni, max 100 euro/dzień

koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

transport zwłok Ubezpieczonego
koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

zakup trumny przewozowej do 1 000 euro

pomoc w przypadku kradzieży albo utraty dokumentów *

pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu *

przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych 24 godz.

pomoc w przypadku opóźnienia lotu opóźnienie co najmniej 6 godz. do 100 euro

opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi zakwaterowanie i wyżywienie, max 7 dni, max 100 euro/dzień

do 1 000 euro

do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

do sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

do 1 200 euro

do 1 200 euro

kierowca zastępczy

zastępstwo w podróży służbowej transport do 500 euro

pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu

pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu

odzyskanie danych z aparatu fotograficznego do 500 zł

usługi dostępne w assistance Standard i dodatkowo: 
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wyżywienie i zakwaterowanie za granicą w celu rekonwalescencji max 7 dni, max 100 euro/dzień

pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia

kontynuacja zaplanowanej podróży *

pomoc prawna

wpłata w poczet kaucji

usługi dostępne w assistance Premium  i dodatkowo:
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dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych *

pomoc finansowa

opieka nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży

zwrotna do 500 euro

*

pomoc tłumacza do 250 euro

organizacja kontynuacji na terenie RP leczenia rozpoczętego za granicą *

zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski do 800 zł

świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych 100 zł/dzień, max 700 zł

zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego do 700 zł

zakwaterowanie w razie zejścia lawiny 250 zł/dzień, max 500 zł

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
śmierć Ubezpieczonego 100% sumy ubezpieczenia

stały uszczerbek na zdrowiu
% sumy ubezpieczenia (wg Tabeli Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku

na Zdrowiu)

trwałe inwalidztwo % sumy ubezpieczenia (wg Tabeli stopnia trwałego inwalidztwa)

wypożyczenie, zakup wózka inwalidzkiego do kwoty 3 000 zł

przeszkolenie zawodowe inwalidów 25% sumy ubezpieczenia, do kwoty 6 000 zł

BAGAŻ PODRÓŻNY
opóźnienie dostarczenia bagażu opóźnienie o co najmniej 8 godz., 120 euro

KOSZTY LECZENIA I USŁUGI ASSISTANCE w podróży krajowej do 5 000 zł

do 5 000 złMOTO ASSISTANCE

do 5 000 złUDZIAŁ WŁASNY W WYNAJĘTYM SAMOCHODZIE

usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia 2 razy

holowanie pojazdu 2 razy/do 100 km

transport przyczepy 2 razy

dostarczenie paliwa 2 razy/do 500 zł

parking 2 razy/3 dni

odbiór pojazdu po naprawie 2 razy

usługi informacyjne *

świadczenia zamienne
samochód zastępczy – 3 dni, klasa A-B

zakwaterowanie ubezpieczonego w hotelu – do 3 dni (łącznie 1 000 zł)
kontynuacja podróży – 2 razy, do 1 000 zł

* do wysokości sumy ubezpieczenia

KARTA ZALET
Ubezpieczenie „Generali, z myślą o podróży”
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Niniejszy materiał stanowi wewnętrzny dokument Generali T.U. S.A. i jest skierowany wyłącznie do pracowników i pośredników w celach szkoleniowych. Adresaci niniejszego dokumentu ponoszą odpowiedzialność za udostępnienie go Klientom  
i potencjalnym Klientom towarzystwa. Materiał ma charakter jedynie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz koszty i ryzyka z nimi związane, 
jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz zasady działania produktu określone są w obowiązujących Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Generali, z myślą o podróży”, przekazywanych Klientowi przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia, które dostępne są na stronie internetowej www.generali.pl, u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
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Zalety produktu

• ochrona na terenie Polski i całego świata niezależnie od celu wyjazdu (m.in. wypoczynek, praca, uprawianie sportów  
wysokiego ryzyka),

• wysokie sumy ubezpieczenia – koszty leczenia za granicą nawet do 1 200 000 zł, OC 1 000 000 zł,

• bezpłatne przedłużenie ochrony o 24h w sytuacjach nagłych,

•

•

 bezpłatne tele- i wideokonsultacje lekarskie 24h/dobę,

leczenie zaostrzenia chorób przewlekłych do 15% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia (w przypadku braku rozszerzenia 
o zaostrzenie chorób przewlekłych)

• ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży na czas podróży zagranicznej w zakresie podstawowym,

• profesjonalna obsługa wyjeżdżających za granicę – obsługa w języku polskim, przez całą dobę,

• bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą,

• szeroki dostęp do placówek medycznych i lekarzy prywatnych,

• koszty transportu do RP pokrywane są do wysokości sumy ubezpieczenia usług assistance – odrębna suma bez  
pomniejszania sumy ubezpieczenia kosztów leczenia,

• bezpłatne przyjęcie odpowiedzialności do 7 dni w przypadku wybuchu wojny lub aktów terroru w czasie pobytu  
Ubezpieczonego na terytorium danego kraju,

• odzyskiwanie danych z aparatów fotograficznych w ramach podstawowego pakietu usług assistance w podróży zagranicznej,

• koszty leczenia nieszczęśliwych wypadków i usługi assistance w podroży krajowej,

• rekompensata strat finansowych związanych z koniecznością odwołania przez ubezpieczonego z przyczyn losowych:  
uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej, anulowania biletu podróżnego, odwołania noclegu,

• usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu czy dostarczenie paliwa w przypadku awarii czy wypadku 

• pokrycie kosztów udziału własnego w wynajętym samochodzie za granicą
drogowego w podróży zagranicznej po Europie.

Dlaczego Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to za mało?

• umożliwia korzystanie jedynie z placówek państwowej służby zdrowia,

• współudział w płatności za koszty leczenia – odrębne zasady dla każdego z państw,

• nie obejmuje transportu medycznego chorego i przewozu zwłok do Polski,

• nie pokrywa kosztów transportu narciarza ze stoku – w wielu krajach usługa w pełni odpłatna.

Pamiętaj, aby zapytać Klienta o poniższe informacje:

• charakter wyjazdu – wyjazd w góry, nad morze, na kolonię, obóz, żagle, camping, narty, służbowy,

• sposób spędzania czasu – bierny wypoczynek (zwiedzanie, opalanie się na plaży), czy też wakacyjna aktywność 
(nurkowanie, uprawianie narciarstwa wodnego, windsurfingu), a może wyjazd do pracy,

• miejsce pobytu – np. Polska, Europa, kraje egzotyczne,

• okres pobytu – powinien obejmować również czas podróży, nie tylko czas samego pobytu na miejscu,

• środek transportu – samolot, samochód, pociąg,

• stan zdrowia – choroby przewlekłe,

• formę wyjazdu – podróż w pojedynkę, czy rodzinna wyprawa.

Dostępne sumy ubezpieczenia

Koszty leczenia za granicą 40 000 80 000 800 000

Assistance za granicą 40 000 80 000 100 000

100 000

800 000

Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków 10 000 15 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

Sprzęt sportowy 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 10 000 15 000 20 000

Bagaż podróżny 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 6 000

Odpowiedzialność Cywilna  
w życiu prywatnym

20 000 50 000 80 000 100 000 150 000 200 000

200 000

200 000

250 000 300 000

300 000

300 000

500 000

500 000 1 200 000

1 200 000

1 000 000

500 000


