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Informacja o Grupowym Ubezpieczeniu na Życie dla Pracowników 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Aspen Polska 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, GSK Commercial, GSK Services 

oraz Członków ich Rodzin 

generali.pl 

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przygotowało zmiany w programie ubezpieczeniowym dla Pracowników 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., Aspen Polska Sp. z o.o., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., 

GSK Commercial Sp. z o.o., GSK Services Sp. z o.o. oraz ich Bliskich. Zakres ochrony ubezpieczeniowej został rozszerzony 

o kilka nowych ryzyk będących następstwem nieszczęśliwego wypadku. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu

i przystąpienia do Ubezpieczenia.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej 

Łączna wysokość świadczeń (zł) 

Program dla Pracowników 

oraz Członków ich Rodzin 

Wariant I Wariant II 

Śmierć Ubezpieczonego
1)

 22 000 28 000 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW
1)
 44 000 56 000 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW przy pracy
1)

 64 000 84 000 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego
1)

 64 000 84 000 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW przy pracy w środku lokomocji
1)

84 000 112  000 

Niezdolność do pracy zarobkowej 10 000 15 000 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek NW
6) 

za 1 % uszczerbku 
39 000 

390 
55 000 

550 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu
6)

 
za 1% uszczerbku 

27 000 
270 

35 000 
350 

Poważna choroba Ubezpieczonego – 15 jednostek chorobowych 4 700 6 500 

Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego
6)

(katalog 440 operacji, świadczenia w wysokości 100%,80%,60%,40%,20% SU)
2 400 2 800 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
2)

wskutek NW do 14 dni/ od 15 do 180 dnia 
wskutek choroby do 14 dni/ od 15 do 180 dnia 
pobyt na OIOM do 5 dni 

12 800 
128 / 64 

128 / 64 
128 

15 800 
158 / 79 

158 / 79 
158 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy pracy
2)

do 14 dni/ od 15 do 30 dnia 
20 800 

208 / 88 
27 800 

278 / 115 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW w środku lokomocji
2)

do 14 dni/ od 15 do 30 dnia 
20 800 

208 / 88 
27 800 

278 / 115 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy pracy w środku lokomocji
2)

do 14 dni/ od 15 do 30 dnia 

28 800 
288/ 112 

39 800 
398 / 151 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu
2)

do 14 dni/ od 15 do 30 dnia 
20 800 

156,80 / 88 
27 800 

214,80 / 115 

Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW* 
wskutek NW* od 1 do 30 dnia 

- 
1 000 

10 

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

1 000 1 000 

Refundacja Ubezpieczonemu kosztów leczenia w następstwie NW* 1 000 1 000 

Refundacja kosztów rehabilitacji medycznej Ubezpieczonego w następstwie NW* - 1 000 

Śmierć Współmałżonka
3)

13 500 16 000 

Śmierć Współmałżonka wskutek NW*
3) 

24 500 30 000 

Pobyt Współmałżonka w szpitalu wskutek NW* 
wskutek NW do 14 dni/ od 15 do 180 dnia 
pobyt na OIOM do 5 dni 

5 000 
50 / 25 

50 

6 000 
60 / 30 

60 

Poważna choroba Współmałżonka - 13 jednostek chorobowych 3 000 5 000 

Śmierć Dziecka 4 000 4 500 

Osierocenie Dziecka 2 800 3 000 

Poważna choroba Dziecka - 10 jednostek chorobowych 3 000 4 000 

Pobyt Dziecka w szpitalu 800 1 000 

Refundacja kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 
pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku w następstwie nieszczęśliwego wypadku Dziecka 

- 1 000 

Refundacja kosztów leczenia Dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 1 000 

Urodzenie Dziecka rozszerzone o urodzenie Dziecka w wyniku ciąży mnogiej lub z wadą wrodzoną 
za każde Dziecko urodzone w wyniku ciąży mnogiej 
za każde Dziecko urodzone z wadą wrodzoną 
za każde Dziecko urodzone z wadą wrodzoną w wyniku ciąży mnogiej 

1 600 
2 240 
2 240 
2 880 

2 000 
2 800 
2 800 
3 600 

Urodzenie Dziecka martwego 3 000 4 000 

Śmierć Rodziców
4)

 2 700 3 200 

Śmierć Teściów
5)

 2 700 3 200 

Śmierć Rodziców wskutek NW*4) 3 700 4 200 

Śmierć Teściów wskutek NW*5) 3 700 4 200 

Miesięczna składka całkowita 51,00 zł 65,00 zł

1) WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU KLAUZUL OKREŚLONYCH PRZYPISEM 1 NIE SUMUJĄ SIĘ 2) WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU KLAUZUL OKREŚLONYCH PRZYPISEM 2 NIE SUMUJĄ SIĘ 

3) WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU KLAUZUL OKREŚLONYCH PRZYPISEM 3 NIE SUMUJĄ SIĘ 4) WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU KLAUZUL OKREŚLONYCH PRZYPISEM 4 NIE SUMUJĄ SIĘ 

5) WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU KLAUZUL OKREŚLONYCH PRZYPISEM 5 NIE SUMUJĄ SIĘ 

6) WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU KLAUZUL OKREŚLONYCH PRZYPISEM 6 STANOWIĄ GÓRNĄ GRANICĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆI TOWARZYSTWA 

*NW NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK 
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Możesz przystąpić do ubezpieczenia, jeśli: 

 masz co najmniej 15 lat i nie więcej niż 65 lat,

 jesteś Pracownikiem GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Aspen Polska GlaxoSmithKline Phermaceuticals, 
GSK Commercial, GSK Services. 

Do ubezpieczenia mogą przystąpić też Twoi bliscy (Współmałżonek, Konkubent, Pełnoletnie Dziecko). 

Wypełnij deklarację przystąpienia Członka Rodziny i opłać dodatkową składkę.  

Uwaga 

Osoby, które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 pierwszych miesięcy 

od daty nabycia prawa do przystąpienia, nie zostaną objęci karencjami. 

Zgłaszanie roszczeń i wypłata świadczeń 

Sposoby zgłaszania roszczeń z tytułu grupowego ubezpieczenia w Generali: 

MAILOWO na adres 

szkody.zycie@generali.pl lub 
48godzin@generali.pl* 

POPRZEZ APLIKACJĘ 

GENERALI  AUTO** 

do pobrania ze sklepu 

Google Play 

LISTOWNIE na adres 

Generali Życie T.U. 

S.A. ul. Postępu 15B 

02-676 Warszawa

„Departament Likwidacji Szkód”

Szczegółowe informacje oraz formularze znajdziesz na naszej stronie generali.pl, w zakładce Strefa Klienta po wybraniu produktu 
Grupowe Ubezpieczenia na Życie. 

* tylko roszczenia dotyczące śmierci Rodzica/Teścia, urodzenie się Dziecka, urodzenie Dziecka martwego.

**   tylko roszczenia dotyczące śmierci Rodzica/Teścia oraz urodzenie się Dziecka. 

 stałego dostępu online do Twojej polisy

(konto.generali.pl),

 sprawdzenia zakresu ochrony, płatności

składek i wysokości sum ubezpieczenia,

 wydrukowania potwierdzenia warunków

ochrony (certyfikat),

 dokonania zmiany Uposażonych.

 zmiany danych teleadresowych,

 pobrania potrzebnych formularzy.

Konto Klienta daje Ci możliwość: 
:

Ubezpieczenie w Generali to: 

 wypłata roszczeń nawet

w 24h,

 możliwość indywidualnej

kontynuacji ubezpieczenia po

zmianie zakładu pracy,

 ochrona ubezpieczeniowa

w pracy i w życiu prywatnym,

niezależnie od miejsca

pobytu.

mailto:szkody.zycie@generali.pl
mailto:szkody.zycie@generali.pl
mailto:48godzin@generali.pl
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Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami! 

 
Joanna Perkowska 

Tel.: 61 860 10 74 

E-mail: joanna.a.perkowska@gsk.com 
 

 

Opis wybranych świadczeń/ważne definicje 

 Refundacja kosztów leczenia Ubezpieczonego / Dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku (NOWOŚĆ) – 

Towarzystwo pokrywa koszty operacji, zabiegów i badań (np. tomografii komputerowej, rezonansu), koszty zakupu 

lekarstw i środków opatrunkowych zaleconych przez lekarza, koszty transportu i udzielenia pomocy w szpitalu / 

ambulatorium. Zwrot kosztów odbywa się na podstawie faktury imiennej. 

 Refundacja kosztów rehabilitacji medycznej – następstwa nieszczęśliwego wypadku (NOWOŚĆ) – W przypadku 

nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, Towarzystwo pokrywa koszty zabiegów rehabilitacyjnych, zaleconych przez 

lekarza, jako kontynuacja leczenia szpitalnego. 

 Refundacja kosztów naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego / Dziecka (NOWOŚĆ) – zakres Umowy dodatkowej obejmuje zwrot 

kosztów zawiązanych m.in. z zakupem protezy, ortezy, , butów ortopedycznych, kul inwalidzkich, wypożyczeniem 

wózka inwalidzkiego, jeśli zdarzenie powstało w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 

 Rekonwalescencja Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (NOWOŚĆ) – W przypadku 

nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia 

bezpośrednio po co najmniej 14-dniowym pobycie w szpitalu. 

 Śmierć Rodziców / Teściów Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku (NOWOŚĆ) – 

W przypadku nieszczęśliwego wypadku, Towarzystwo wypłaci świadczenie sięgające nawet 4 200 zł. 

 Pobyt w szpitalu - pobyt w szpitalu na zlecenie lekarza, w celu leczenia, trwający nieprzerwanie co najmniej 3 kolejne 

dni (w przypadku spowodowanego chorobą lub w przypadku pobytu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem) 

służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Okres pobytu w szpitalu liczony jest od daty przyjęcia do 

szpitala do daty jego wypisania ze szpitala. do pobytu w szpitalu nie wlicza się okresu pobytu na przepustkach 

 Poważna choroba Ubezpieczonego – zdiagnozowanie którejkolwiek z niżej wymienionych chorób lub 

przeprowadzenie operacji w okresie odpowiedzialności Towarzystwa: anemia aplastyczna, angioplastyka naczyń 

wieńcowych, choroba Creutzfelda-Jakoba, guzy mózgu, leczenie operacyjne choroby wieńcowej (by-pass), 

niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, oparzenia, operacja aorty, operacja zastawek serca, przeszczep dużych 

narządów, udar mózgu, utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV, zawał serca. 

 Poważna choroba Współmałżonka – zdiagnozowanie którejkolwiek z niżej wymienionych chorób lub przeprowadzenie 

operacji w okresie odpowiedzialności Towarzystwa: anemia aplastyczna, guz wewnątrzczaszkowy, leczenie operacyjne 

choroby wieńcowej (by-pass), niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, oparzenia, operacja aorty, operacja zastawek 

serca, przeszczep dużych narządów, udar mózgu, utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV, zawał serca. 

 Poważna choroba Dziecka – Towarzystwo wypłaci świadczenie za zdiagnozowanie u Dziecka Ubezpieczonego 

którejkolwiek z niżej wymienionych chorób: cukrzyca, dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, niewydolność nerek, 

niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy, oparzenia, śpiączka, zakażenie wirusem HIV, zapalenia mózgu. 
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Przystąpienie do ubezpieczenia 

Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczy, że wypełnisz Deklarację Przystąpienia i złożysz ją u Ubezpieczającego 

do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa 

rozpoczyna się zawsze z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego. 

Jeśli przystąpisz do ubezpieczenia po upływie 3 miesięcy od dnia nabycia prawa przystąpienia, możemy Cię 

poprosić o dodatkową weryfikację medyczną. 

Możesz w dowolnym momencie zrezygnować z ubezpieczenia. 

 
 

 

Indywidualna Kontynuacja 

Możesz indywidualnie kontynuować ubezpieczenie, jeśli już nie jesteś zatrudniony, a byłeś ubezpieczony w ramachh 

Programu Grupowego Ubezpieczenia na Życie. 

Aby kontynuować ubezpieczenie na indywidualnych warunkach: 

 złóż oświadczenie o woli kontynuacji ubezpieczenia, 

 opłać pierwszą składkę w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia ochrony w ramach Programu Grupowego 

Ubezpieczenia na Życie. 

 
 

 

 
Karencje – czasowy brak lub ograniczenie ochrony ubezpieczeniowej 

 

Zakres ochrony Ubezpieczeniowej 

W CIĄGU 

PIERWSZYCH  

3 MIESIĘCY 

od daty nabycia prawa  

do przystąpienia 

 

PO 3 MIESIĄCACH 

od daty nabycia praw 

do przystąpienia 

 

Śmierć Ubezpieczonego brak 6 miesięcy 

Niezdolność do pracy zarobkowe brak 6 miesięcy 

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu brak 6 miesięcy 

Poważna choroba Ubezpieczonego brak 6 miesięcy 

Operacje chirurgiczne ubezpieczonego brak 6 miesięcy 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu brak 6 miesięcy 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu brak 6 miesięcy 

Śmierć Współmałżonka brak 6 miesięcy 

Poważna choroba Współmałżonka brak 6 miesięcy 

Śmierć Dziecka brak 6 miesięcy 

Osierocenie Dziecka brak 6 miesięcy 

Poważna choroba Dziecka brak 6 miesięcy 

Pobyt Dziecka w szpitalu brak 6 miesięcy 

Urodzenie Dziecka rozszerzone o urodzenie Dziecka w wyniku ciąży mnogiej 

z wadą wrodzoną 
brak 9 miesięcy 

Urodzenie Dziecka martwego brak 6 miesięcy 

Śmierć Rodziców brak 6 miesięcy 

Śmierć Teściów brak 6 miesięcy 

 


