
  NIEWAŻNE CZY NA 2, 

  CZY NA 4 KOŁACH. 

  MOŻESZ NA NAS LICZYĆ! 

Z assistance komunikacyjnym w Generali pomożemy Ci nie tylko w czasie 

jazdy samochodem, ale także w razie wypadku lub awarii roweru.  



Co wyróżnia nasze ubezpieczenie?

Wszystkie warianty assistance 

komunikacyjnego zawierają assistance 

rowerowy, który organizuje i pokrywa 

koszty transportu roweru oraz 

ubezpieczonego i jego bliskich do 

najbliższego serwisu rowerowego lub 

miejsca zamieszkania, nie dalej jednak 

niż na odległość 100 km.

Do OC oferujemy możliwość zakupu 

assistance np. w wariancie komfort, które 

w razie wypadku lub kolizji zapewni 

holowanie bez limitu na terenie Polski, 

a po wystąpieniu awarii – holowanie auta 

z limitem do 100 km.

GENERALI,  
Z MYŚLĄ O AUCIE
W Generali czerwony to nie tylko nasz kolor. 

To także nasze nastawienie. Dlatego teraz 

w ramach assistance komunikacyjnego pomo-

żemy Ci nie tylko w czasie jazdy samochodem, 

ale także w razie wypadku lub awarii roweru. 

Zapewnimy holowanie do warsztatu, dowieziemy 

paliwo czy przewieziemy uszkodzony rower do 

najbliższego serwisu. Nie zmieniaj swoich planów, 

skorzystaj z naszej pomocy i jedź prosto do celu!



Ubezpieczenie OC można rozszerzyć o:

AC – kompleksową ochronę na wypadek 

kradzieży, wandalizmu i innych zdarzeń 

losowych.

NNW kierowcy – ochronę na wypadek 

utraty zdrowia lub życia kierowcy w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku w każdym 

pojeździe.

NNW pojazdu – ochronę na wypadek utraty 

zdrowia lub życia kierowcy i osób które 

przewozi w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

(w ubezpieczonym pojeździe).

OC w życiu prywatnym – ochronę przed 

finansowymi konsekwencjami zdarzeń, 

których skutkiem są szkody osobowe lub 

rzeczowe spowodowane osobom trzecim. 

Oferujemy pomoc medyczną po 

wypadku komunikacyjnym (suma 

ubezpieczenia 10 000 zł). Pomoc 

obejmuje konsultację specjalistyczną 

oraz psychologiczną, a także diagnostykę 

i późniejszą rehabilitację.



• assistance na 15 lub 30 dni

• działa zarówno w Polsce, jak również  
na terenie UE 

• w razie wypadku na terenie Polski 
holowanie bez limitu kilometrów

• w razie awarii na terenie Polski oraz 
UE, jak również w razie wypadku na 
terenie UE zapewnia 500 km holowania 
oraz pojazd zastępczy do 5 dni

• idealny wybór dla rodzin udających się 
na wakacje (z rowerami lub bez rowerów)  
w Polsce oraz EU!

NOWOŚĆ! ASSISTANCE
KRÓTKOTERMINOWY

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumie-
niu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia 
odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania produktu określone 
są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Generali, z myślą o aucie” przekazywanych Klientowi przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie generali.pl u poszczególnych dystrybutorów lub 
w siedzibie Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa.
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ASSISTANCE DLA UBEZPIECZONEGO
(limity na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe assistance) 

w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania  
na terenie RP

transport medyczny z miejsca zamieszkania do szpitala,  
ze szpitala do szpitala, ze szpitala do miejsca zamieszkania 

2 000 zł

wizyta pielęgniarki 400 zł
dostawa leków

500 zł

organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego 
dostawa sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego 
pomoc domowa po hospitalizacji
opieka nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną
organizacja procesu rehabilitacji bez limitu*

w przypadku nieszczęśliwego wypadku na terenie RP
wizyta lekarza lub organizacja i pokrycie kosztów wizyty 
w placówce medycznej (4 razy w roku)

500 zł

opieka nad zwierzętami domowymi przez okres pierwszych 3 dni do wysokości 
kosztów

transport zwierząt domowych 300 zł

w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania poza RP

wizyta lekarza w miejscu pobytu lub organizacja wizyty u lekarza 
w placówce (1 raz w roku)

150 EUR

organizacja wizyty pielęgniarki

bez limitu*
organizacja transportu medycznego 
organizacja transportu medycznego powrotnego 
organizacja transportu medycznego pomiędzy placówkami 
przekazanie ważnych informacji rodzinie lub pracodawcy

w przypadku narodzin Dziecka

wizyta położnej 400 zł
infolinia medyczna: informacje o ciąży oraz dotyczące pielęgnacji 
niemowląt

bez limitu*

w przypadku hospitalizacji Dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku 
lub nagłego zachorowania

organizacja i pokrycie kosztów łóżka szpitalnego
40 zł na 

dobę przez 
maks. 7 dni

w przypadku trudnych sytuacji losowych
wizyta psychologa 400 zł

usługi dodatkowe

telefoniczna konsultacja z lekarzem specjalistą
bez limitu*organizacja wizyty u lekarza specjalisty

infolinia medyczna 

osoba towarzysząca przy transporcie do/ze szpitala

do limitu 
dla usługi 
transportu 

medycznego

(48) 22 543 88 08
Organizacją usług zajmuje się Centrum Pomocy Generali 

24h/dobę, 7 dni w tygodniu

* Generali nie pokrywa kosztów realizacji usługi

POLISĘ MOŻESZ ZAWRZEĆ ZDALNIE  
ZA POŚREDNICTWEM AGENTA

POZNAJ PLUSY NASZEGO  
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE:

Wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu 
już za 1 dzień hospitalizacji niezależnie od 
przyczyny.

Wypłata świadczenia w pełnej wysokości,
już od 1 dnia ochrony w przypadku śmierci 
Ubezpieczonego.

Zawarcie umowy potwierdzisz bez zbędnych 
formalności, klikając w link, który otrzymasz 
e-mailem. Składkę możesz zapłacić od razu, 
korzystając z PayU lub Blik.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty 
w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz koszty 
i ryzyka z nim związane, jak również informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności 
ubezpieczyciela oraz zasady działania produktu określone są w OWU „Generali, z myślą o życiu 
PLUS” dostępnych na stronie www.generali.pl, u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie 
Generali Życie T.U. S.A. przy ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa.

DODATKOWY ZAKRES ASSISTANCE DLA SENIORA

WARIANT 7
Zdalna pomoc Specjalisty IT w sytuacji cyberataku lub awarii sprzętu

Usługi concierge – organizacja usług, przekazywanie informacji np. o lokalnych 
spotkaniach integracyjnych dla Seniorów

Asysta prawna – telefoniczna informacja dotycząca kwestii prawnych z zakresu 
życia codziennego

Informacja o sieci usługodawców – informacja o firmach świadczących 
usługi związane z naprawami i remontem w domu

Usługi związane z organizacją pogrzebu Ubezpieczonego na terytorium RP

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

T: 913 913 913  |  generali.pl

NOWOŚĆ
Możesz dokupić pakiet dziecięcy, płacąc 
jedną składkę – ochroną możesz objąć 
wszystkie swoje dzieci!

ZALEŻY NAM NA TOBIE
Wybierz ubezpieczenie z PLUSEM

Stwórz własny wariant

NOWOŚĆ: Możliwość stworzenia własnego 
wariantu ubezpieczenia lub dokupienia umów 
do gotowych wariantów.

NOWOŚĆ: Pakiet „Zdrowie Dziecka”  
– płacąc jedną składkę, zapewniasz ochronę 
wszystkim swoim dzieciom.

NOWOŚĆ: Wspieramy nie tylko w przypadku 
choroby – poszerzyliśmy nasze ubezpieczenie 
o Pakiet usług medycznych. Abyś jak najdłużej 
był zdrowy.

Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej  
od dowolnego dnia miesiąca.

Możliwość podwyższenia sum 
ubezpieczenia wraz z rosnącymi potrzebami.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej Standard Optymalny VIP

Poważne zachorowanie Dziecka 30 000 zł 40 000 zł 50 000 zł

Pobyt Dziecka w szpitalu 5 000 zł 15 000 zł 20 000 zł

Refundacja kosztów leczenia dla Dziecka 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku

1 000 zł 2 000 zł 5 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Dziecka w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku oraz uraz w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku niepowodujący 
trwałego uszczerbku na zdrowiu Dziecka
Wypłata 1% SU za 1% trwałego uszczerbku  
lub za złamanie / zwichnięcie / skręcenie,  
które nie spowodowało uszczerbku

20 000 zł

200 zł

30 000 zł

300 zł

50 000 zł

500 zł

Poważna operacja Dziecka 1 000 zł 2 000 zł 10 000 zł

Druga opinia medyczna TAK TAK TAK

Składka miesięczna 48 zł 83 zł 132 zł

PAKIET ZDROWIE 
DZIECKA

Skontaktuj się z Twoim Agentem!
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GENERALI 
Z MYŚLĄ O ŻYCIU

PLUS
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