
 

  
 
 

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 
„UBEZPIECZ SIĘ W NASZEJ GRUPIE” 

dla pracowników, klientów i partnerów współpracujących z   
GRAS SAVOYE POLSKA Sp. z o.o. 

 
 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE: 
 

Broker Gras Savoye Polska  Sp. z o.o. (GSP) przygotował dla Państwa, jako swoich klientów, program grupowego ubezpieczenia 
na życie na preferencyjnych warunkach. Program jest zawarty i administrowany przez siostrzaną spółkę – agenta 
ubezpieczeniowego – Pol-Assistance Sp. z o.o. (Pol-Assistance).   
 
Program składa się z trzech wariantów do swobodnego wyboru:  
Warianty I i II zostały przygotowane z myślą o osobach, które potrzebują szerokiego zakresu ubezpieczenia, włączając opcje 
dotyczące rodziny takie jak oczekiwanie na urodzenie dziecka, zgon rodziców i teściów, zgon małżonka. Wariant III przeznaczony 
jest dla osób poszukujących wyższych świadczeń dla samego siebie. Zmiana wariantu może nastąpić tylko w rocznicę polisy (01 
stycznia), z karencjami na nadwyżki sum ubezpieczenia oraz na nowy zakres ubezpieczenia. 
 
Ochronę ubezpieczeniową gwarantuje Generali Życie T.U. S.A. (Generali). Generali należy do Generali Group, Inc., trzeciej co do 
wielkości międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej w Europie i szóstej na świecie. Plasuje się także w gronie stu największych 
spółek na świecie. Generali Group jest koncernem ubezpieczeniowo-finansowym, działającym w 68 krajach na całym świecie. 
 
PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA: 
Do programu grupowego ubezpieczenia na życie mogą przystąpić wszystkie osoby, które ukończyły 15 rok życia i nie ukończyły 
60 roku życia. 
 
W celu przystąpienia do programu należy: 
- wypełnić i podpisać: Deklarację Przystąpienia i Oświadczenie Zgody oraz terminowo złożyć oba dokumenty w oryginale do  
siedziby GSP – do 19 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony 
- zapłacić składkę z góry, do 19 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony. 
 
Uwaga: Zgłoszenie do ubezpieczenia zostanie poprzedzone skróconą weryfikacją zdolności ubezpieczeniowej. Każda osoba, która 
będzie przystępowała do ubezpieczenia musi podpisać na Deklaracji Przystąpienia oświadczenie o stanie zdrowia o treści: 
„Oświadczam, że nie jestem inwalidą i nie przebywam na zwolnieniu lekarskim, na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy nie 
miałem/miałam przerwy w pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem dłuższej niż 30 kolejnych dni oraz że stan mojego 
zdrowia nie wymaga regularnego nadzoru lekarskiego, ani regularnego leczenia za wyjątkiem profilaktyki zdrowotnej.” 
 
W przypadku braku możliwości podpisania tego oświadczenia należy dodatkowo wypełnić prosty kwestionariusz medyczny i 
załączyć do ww. dokumentów. Do czasu pozytywnego rozpatrzenia przez Generali kwestionariusza, ochrona nie będzie 
udzielona. 
 
SPOSÓB I TERMINY PŁATNOŚCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ: 
Składki należy wpłacać terminowo, do 19 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony, przelewem bankowym, na 
indywidualny rachunek bankowy, o którym zostaną Państwo poinformowani mailem. W przypadku braku wpłaty składki zostaną 
Państwo o tym poinformowani mailem; w przypadku braku wpłaty składki w dodatkowym terminie lub w przypadku wpłaty z 
opóźnieniem, następuje zakończenie ochrony ubezpieczeniowej z końcem miesiąca, za który została zapłacona ostatnia składka. 
Ponowne przystąpienie będzie możliwe w następnym miesiącu, z zastosowaniem okresów karencji.   
 
Przykład: 
Aby uczestniczyć w ubezpieczeniu od 1 czerwca,  składka musi wpłynąć na konto bankowe do 19 maja. Oryginał deklaracji oraz 
Oświadczenie Zgody również muszą być dostarczone do 19 maja.  



ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ŚWIADCZEŃ: 
Ubezpieczenie ważne jest 24 godziny na dobę, w pracy oraz w życiu prywatnym, na całym świecie.  
 

Zakres ubezpieczenia 

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 
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Suma ubezpieczenia 

Śmierć Ubezpieczonego 25 000 zł 40 000 zł 100 000 zł 6 miesięcy 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 25 000 zł 40 000 zł 100 000 zł 
 - 

*łącznie ze świadczeniem z tytułu śmierci Ubezpieczonego 50 000 zł 80 000 zł 200 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 
komunikacyjnego 

-  40 000 zł 50 000 zł 

 - 
*łącznie ze świadczeniem z tytułu śmierci Ubezpieczonego i śmierci 

wskutek nieszczęśliwego wypadku 
50 000 zł 120 000 zł 250 000 zł 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu 25 000 zł 30 000 zł 50 000 zł 
6 miesięcy 

*łącznie ze świadczeniem z tytułu śmierci Ubezpieczonego 50 000 zł 70 000 zł 150 000 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku (100%) 

25 000 zł 40 000 zł 50 000 zł 
 - 

*świadczenie za 1% uszczerbku 250 zł 400 zł 500 zł 

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 5 000 zł 10 000 zł 20 000 zł 3 miesiące 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu (za dzień hospitalizacji):         
 - wskutek nieszczęśliwego wypadku do 14 dni / od 15 do 120 dnia 

(minimalna liczba dni pobytu: 3) 
80 zł / 40 zł 100 zł / 50 zł 150 zł / 75 zł 

- 
 

 - wskutek choroby od 1 do 120 dnia 
(minimalna liczba dni pobytu: 4) 

40 zł 50 zł 75 zł 3 miesiące 
 

 - dodatkowo za dzień pobytu na OIOM – max. 5 dni 80 zł 100 zł 150 zł 

Leczenie specjalistyczne 1 000 zł 2 000 zł 3 500 zł 3 miesiące 

Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 2 700 zł 3 000 zł  - 6 miesięcy 

Urodzenie Dziecka 1 000 zł 1 300 zł  - 9 miesięcy 

Urodzenie Dziecka martwego 2 000 zł 2 500 zł  - 9 miesięcy 

Śmierć Dziecka 2 000 zł 4 000 zł  - 6 miesięcy 

Śmierć Współmałżonka/ Partnera  7 000 zł 10 000 zł  - 6 miesięcy 

Śmierć Współmałżonka/ Partnera  wskutek nieszczęśliwego wypadku 8 000 zł 10 000 zł 
 -  - 

*łącznie ze świadczeniem z tytułu śmierci Współmałżonka/ Partnera 15 000 zł 20 000 zł 

Śmierć Rodziców 1 300 zł 1 700 zł  - 6 miesięcy 

Śmierć Teściów 1 300 zł 1 700 zł  - 6 miesięcy 

Druga opinia medyczna - - Tak  - 

Usługi assistance Tak Tak Tak  - 

Miesięczna składka ochronna od osoby: 44,50 zł 59,00 zł 58,00 zł   

*wysokości świadczeń 
 
KARENCJE (BRAK OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ): 
Karencja to czasowe ograniczenie odpowiedzialności Towarzystwa. Karencje nie występują w odniesieniu do zdarzeń 
spowodowanymi nieszczęśliwymi wypadkami. Karencje liczymy od daty przystąpienia do ubezpieczenia. 
 
OBJAŚNIENIA WAŻNIEJSZYCH POJĘĆ: 
Śmierć Ubezpieczonego – jest objęta ubezpieczeniem, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpi w okresie ważności polisy. W 
przypadku śmierci Ubezpieczonego Generali wypłaci osobie uposażonej świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej 
w polisie bez względu na przyczynę śmierci (z uwzględnieniem wyłączeń i okresów karencji). 
 
Nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe zdarzenie, wywołane gwałtownie i nagle działającą przyczyną zewnętrzną, niezależne od 
woli Ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się zawału serca lub udaru mózgu a także innych chorób i stanów 
chorobowych, nawet tych, które wystąpiły nagle. 
 
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – jest objęta ubezpieczeniem, jeżeli Ubezpieczony w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku odniesie obrażenia ciała, które spowodują jego śmierć w ciągu 180 dni od daty wypadku. Generali 
wypłaci osobie uposażonej świadczenie w wysokości sumy świadczenia wskazanej w umowie. 
Wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek, w którym Ubezpieczony uczestniczył jako pieszy, kierowca, lub pasażer 
środka lokomocji, który uległ wypadkowi w związku z ruchem drogowym, wodnym lub powietrznym, a także w związku z ruchem 
pojazdu szynowego oraz roweru. 
 
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – jest objęty ubezpieczeniem, jeżeli w 
wyniku wypadku nastąpi u ubezpieczonego uszkodzenie ciała powodujące uszczerbek na zdrowiu. Generali wypłaci 



ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% ustalonego trwałego uszczerbku według tabeli 
norm procentowego uszczerbku na zdrowiu Generali Życie (jest zbliżona do tabeli stosowanej przez ZUS). Zgodnie z tą tabelą 
wypłata świadczenia może nastąpić zarówno w przypadku drobniejszych zdarzeń typu urazy, oparzenia, jak i poważniejszych, 
kończących się kalectwem osoby ubezpieczonej, pod warunkiem, że zdarzenia te będą skutkować powstaniem trwałego 
uszczerbku na zdrowiu. 
 
Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby – jest objęty ochroną ubezpieczeniową, jeżeli w okresie 
ubezpieczenia ubezpieczony zostanie poddany niezbędnej, z medycznego punktu widzenia, hospitalizacji z powodu 
nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Świadczenie wypłacane jest za każdy dzień pobytu w szpitalu (maksymalnie za 120 dni). 
Warunkiem uzyskania powyższego świadczenia jest pobyt w szpitalu trwający nieprzerwanie: 
- w przypadku nieszczęśliwego wypadku – minimum 3 dni 
- w przypadku choroby – minimum 4 dni 
W przypadku pobytu na OIOM, Generali wypłaci dodatkową kwotę od 80 zł do 150 zł, w zależności od wariantu, za każdy z 
maksymalnie 5 dni pobytu na OIOM. 
Towarzystwo nie wypłaci świadczenia, jeśli pobyt Ubezpieczonego w szpitalu był spowodowany usuwaniem ciąży, połogiem lub 
porodem, poza przypadkami gdy zdiagnozowano komplikacje połogu bądź poród o przebiegu patologicznym stanowiące 
zagrożenie dla życia Ubezpieczonego. 
 
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – polega na zobowiązaniu Generali do wypłaty świadczenia w przypadku 
zdiagnozowania u osoby ubezpieczonej w okresie ubezpieczenia, po raz pierwszy w życiu, jednej z wymienionych i 
zdefiniowanych w warunkach ubezpieczenia chorób lub przeprowadzenia jednego z zabiegów: 
 

anemia aplastyczna przewlekłe zapalenie wątroby utrata słuchu 

guz wewnątrzczaszkowy sepsa utrata wzroku 

nowotwór złośliwy odkleszczowe zapalenie mózgu utrata kończyn 

niewydolność nerek borelioza udar mózgu 

oparzenia choroba Parkinsona zawał serca 

operacja aorty zaawansowany stan otępienia ostra niewydolność wątroby 

operacja zastawek serca gruźlica śpiączka 

przeszczep dużych narządów przewlekła niewydolność oddechowa paraliż 

zakażenie wirusem HIV stwardnienie rozsiane leczenie operacyjne choroby wieńcowej (by-pass) 

 
Wypłata świadczenia powoduje wygaśnięcie ubezpieczenia w odniesieniu do zaistniałego stanu chorobowego oraz stanów 
związanych z nim w sposób przyczynowo-skutkowy. 
 
Ryzyka rodzinne (śmierć współmałżonka, śmierć dziecka, osierocenie dziecka, śmierć rodzica lub teścia, urodzenie dziecka) – 
Generali wypłaca świadczenia w kwotach podanych w tabelach za zajście każdego z tych zdarzeń. W przypadku urodzenia 
dziecka, Towarzystwo wypłaca świadczenie również za urodzenie martwego noworodka (pod warunkiem, że poród odbył się po 
upływie 22 tygodnia ciąży).  Towarzystwo wypłaci świadczenie również w przypadku przysposobienia dziecka, o ile urodzenie 
oraz przysposobienie dziecka miało miejsce w trakcie trwania umowy ubezpieczenia i po okresie karencji. 
 
UPOSAŻENI: 
Osoba ubezpieczona może wskazać osobę/y uprawnioną/e do otrzymania świadczenia na wypadek swojej śmierci. Jeżeli osoby 
takie nie zostaną wskazane lub uposażony nie żyje, świadczenie przysługuje spadkobiercom ubezpieczonego w kolejności 
określonej w przepisach o dziedziczeniu ustawowym, a jeżeli ich nie ma, to spadkobiercom testamentowym powołanym przez 
ubezpieczonego. W trakcie obowiązywania polisy ubezpieczeniowej można dokonać zmiany osób uposażonych na odpowiednim 
formularzu w dowolnych terminach. 
 
ZGŁASZANIE ROSZCZEŃ I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ: 
W przypadku wystąpienia zdarzenia, które mogłoby być podstawą roszczenia objętego ubezpieczeniem, należy skontaktować się 
z brokerem ubezpieczeniowym GSP. Stosowne dokumenty wraz z instrukcją postępowania zostaną przesłane drogą 
elektroniczną. Świadczenia będą wypłacane przez Generali na wskazane konto bankowe pracownika na podstawie oryginałów 
dokumentów przesłanych do GSP. 
ZAKOŃCZENIE OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: 
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym przypada wcześniejsze z niżej 
wymienionych zdarzeń, lecz nie później niż ostatniego dnia okresu, za który została zapłacona składka: 

 w dniu rocznicy polisy przypadającej po ukończeniu przez ubezpieczonego 65 lat (opcje dotyczące zgonu ubezpieczonego  
mogą być kontynuowane do 69 roku życia), 

 rezygnacja z ubezpieczenia (złożona na piśmie do Ubezpieczającego), 

 śmierci Ubezpieczonego 

 w przypadku, gdy składka nie została opłacona do 19-tego dnia poprzedzającego miesiąc ochrony ubezpieczeniowej, umowa 
wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona składka. 



 
 
DANE KONTAKTOWE              ZGŁASZANIE I OBSŁUGA ROSZCZEŃ  INFORMACJE O WARUNKACH UBEZPIECZENIA 
Gras Savoye Polska Sp. z o.o.  
ul. Domaniewska 34a 
02-672 Warszawa 
Tel.: 22 318 81 00 
www.grassavoye.pl 

Dział Ubezpieczeń osobowych 
Tel.: 22 318 82 82 
e-mail: zycie@grassavoye.pl  

Katarzyna Jałkowska  
Tel.: 22 318 81 42 
e-mail: katarzyna.jalkowska@grassavoye.pl   
 
Justyna Widyńska 
Tel.: 22 318 82 76 
e-mail: justyna.widynska@grassavoye.pl   

DODATKOWE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: 
Osoby, które przystąpią do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie mogą skorzystać z dodatkowych zniżek w ubezpieczeniach majątkowych i 
komunikacyjnych. Podstawą do udzielenia zniżki jest certyfikat wystawiony przez Generali Życie, który jest potwierdzeniem nadania ochrony ubezpieczeniowej. 
Certyfikat będzie wysłany na adres wskazany w deklaracji przystąpienia. 
 
Ubezpieczenia komunikacyjne 

 Ubezpieczenie OC, AC - 5% 
 Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażera pojazdu – 5% 
 Ubezpieczenie Generali Assistance ”Lew Pomocnik” – 5% 
 Ubezpieczenie ochrony prawnej w ruchu drogowym „Lew Adwokat” – 5% 
 

Ubezpieczenia majątkowe 
 Ubezpieczenie mieszkań i budynków mieszkalnych „Lew Domownik” – 10% 
 Ubezpieczenie budynków w budowie „Lew Budowniczy” – 10% 
 Ubezpieczenie podróżne „Lew Podróżnik” – 10%  

 
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ (WYCIĄG NAJWAŻNIEJSZYCH POSTANOWIEŃ Z OWU): 
1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła wskutek: 
 wojny, działań wojennych lub stanu wojennego, aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach 

społecznych; 
 samobójstwa popełnionego w pierwszym roku od początku odpowiedzialności w stosunku do Ubezpieczonego; 
 popełnienia czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa. 
2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe powstało w następstwie: 
 prowadzenia pojazdu bez określonych w stosownych przepisach prawa uprawnień do prowadzenia danego pojazdu, prowadzenia pojazdu w stanie po 

spożyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, prowadzenia pojazdu, który nie posiada aktualnego badania technicznego lub innych dokumentów 
warunkujących dopuszczenie do ruchu; 

 samookaleczenia, usiłowania popełnienia samobójstwa 
 działania czynników powodujących skażenie jądrowe, chemiczne, biologiczne lub napromieniowanie; 
 spożycia alkoholu; 
 nadużywania alkoholu, alkoholizmu; 
 pozostawania pod wpływem narkotyków lub substancji psychotropowych niezaleconych przez lekarza, środków odurzających lub środków zastępczych w 

rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; 
 poddania się eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi o charakterze medycznym, przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych osób 

uprawnionych; 
 świadomego nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania wskazań i zaleceń lekarskich;  
 wypadku lotniczego zaistniałego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pokładzie samolotu linii lotniczych innych niż pasażerskie licencjonowane 

linie lotnicze; 
 uprawiania sportów o charakterze ekstremalnym, tj. kolarstwa ekstremalnego, wspinaczki wysokogórskiej, narciarstwa i snowboardingu ekstremalnego, 

spływów sportowych, spadochroniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa, bungee, nurkowania ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie 
pod wodą, parkur, buggykitingu, windsurfingu, kitesurfingu, raftingu, jazdy quadami, ekstremalnej jazdy na motocyklu, off-roadu, uczestniczeniu w rajdach 
przeprawowych i samochodowych oraz wszystkich pochodnych wymienionych wyżej sportów; 

 uprawiania przez Ubezpieczonego sportu wyczynowego lub uczestnictwa w zawodach z użyciem pojazdów kołowych, koni, łodzi lub nart wodnych, przy 
czym zawody oznaczają zorganizowaną formę rywalizacji sportowej w celu osiągnięcia nagrody lub wyniku sportowego organizowane przez jednostki 
uprawnione na podstawie przepisów prawa; 

 choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych oraz ich skutków; 
 wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem; 
 choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV. 
3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce przed rozpoczęciem 
odpowiedzialności Towarzystwa z tytułu Umowy. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Niniejsza ulotka nie stanowi podstawy do określania zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia. Pełna treść umowy (ogólne warunki ubezpieczenia, polisa) 
dostępna jest w siedzibie Pol-Assistance i u brokera Gras Savoye.  
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