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ZałącZnik nr 1 do oWU  
następstW niesZcZęśliWych WypadkóW „dom i rodZina”

klauzula nr 1 
trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku

§ 1

postanowienia ogólne
Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych 
w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o zdarzenia ubezpieczeniowe w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu 
Ubezpieczającego, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku.

§ 2

definicje
1. Terminy określone w § 2 OWU stosuje się odpowiednio także w niniejszej klauzuli. 
2. Do terminów określonych w § 2 OWU dodaje się następujące dodatkowe terminy: 

1) trwały uszczerbek na zdrowiu – powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku trwałe, tj. nierokujące poprawy, uszkodzenie danego organu, 
narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji. Trwały uszczerbek na 
zdrowiu obejmuje tylko i wyłącznie przypadki umieszczone w Tabeli Uszczerbków na Zdrowiu, w tym: 
a) porażenie – całkowita i trwała utrata funkcji ruchowej kończyny (kończyn), 
b) utrata – całkowita anatomiczna strata narządu, 
c) zesztywnienie – całkowite ograniczenie ruchomości w stawie, 
d) złamanie kości – powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku urazowe przerwanie ciągłości tkanki kostnej; w rozumieniu 

niniejszej klauzuli złamaniem jest także urazowe złuszczenie chrząstek nasadowych, 
e) niedowład – zmniejszenie siły mięśniowej lub ograniczenie zakresu ruchu kończyny (kończyn), spowodowane urazem rdzenia 

kręgowego lub mózgu lub motoneuronu obwodowego, spełniające kryterium > 1 stopnia w skali Lovetta; 
2) „tabela uszczerbków na zdrowiu” – zatwierdzona Uchwałą Zarządu Generali i obowiązująca od 1 stycznia 2016r. ., stosowana przy 

ustalaniu procentowej wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu co do skutków zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, stanowiąca 
Załącznik nr 2 do OWU, dostępna we wszystkich placówkach Generali oraz na stronie internetowej www.generali.pl. 

 

§ 3

Wypłata świadczenia
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku (powstałego w okresie ochrony ubezpieczeniowej) w postaci 

trwałego uszczerbku na zdrowiu,. 
2. Świadczenie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego powstałego wskutek nieszczęśliwego wypadku, wypłacane jest 

w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. 
3. W przypadku częściowej utraty, zesztywnienia, niedowładu lub porażenia części ciała, które istniały przed nieszczęśliwym wypadkiem, procent 

trwałych uszczerbków na zdrowiu dotyczące tych części ciała, zostanie zmniejszony odpowiednio o procent uszczerbku na zdrowiu istniejącego 
przed tym nieszczęśliwym wypadkiem. 

4. Procent uszczerbku na zdrowiu ustalany jest na podstawie orzeczenia lekarskiego, wydanego po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, 
a w przypadku porażenia lub niedowładu, nie wcześniej niż po 6 miesiącach od zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. 

5. Procent uszczerbku na zdrowiu w poszczególnych jego przypadkach określa Tabela uszczerbków na zdrowiu, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 
niniejszej klauzuli. 

6. W przypadku wystąpienia, w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, kilku różnych rodzajów trwałego uszczerbku na zdrowiu, wysokość 
świadczenia równa się iloczynowi sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu i sumie wskaźników procentowych 
ustalonych na każdy rodzaj trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku tego wypadku, zgodnie z „Tabelą uszczerbków na zdrowiu” o której 
jest mowa w § 2 pkt. 2 przy czym łączna wartość nie może przekroczyć 100%. W przypadku, gdy łączna wartość przekroczy wskaźnik 100%, 
świadczenie zostanie wypłacone jedynie do wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu.

klauzula nr 2 
inwalidztwo Ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku

§ 1

postanowienia ogólne
Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych 
w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o zdarzenia ubezpieczeniowe w postaci inwalidztwa Ubezpieczającego, będącego 
następstwem nieszczęśliwego wypadku.
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§ 2

definicje
Terminy określone w § 2 OWU stosuje się odpowiednio także niniejszej klauzuli. Do terminów określonych w § 2 OWU dodaje się następujące 
dodatkowe terminy:
inwalidztwo – naruszenie sprawności organizmu, polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, które powoduje upośledzenie 
funkcji organizmu nierokujące poprawy, powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku, wskazane w § 3 ust. 3 niniejszej klauzuli, w postaci:
a) utraty narządu rozumianej jako całkowita anatomiczna strata narządu,
b) porażenia rozumianego jako całkowita i trwała utrata funkcji ruchowej kończyny (kończyn),
c) niedowładu rozumianego jako zmniejszenie siły mięśniowej lub ograniczenie zakresu ruchu kończyny (kończyn), spowodowane urazem 

rdzenia kręgowego lub mózgu lub motoneuronu obwodowego, spełniające kryterium > 1 stopnia w skali Lovetta

§ 3

Wypłata świadczenia
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku ( powstałego w okresie ochrony ubezpieczeniowej) w postaci 

inwalidztwa, 
2. Świadczenie w związku z inwalidztwem Ubezpieczonego wypłacane jest w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, za każdy 1% inwalidztwa. 
3. Wyszczególnionym poniżej przypadkom inwalidztwa przypisany został następujący procent inwalidztwa: 

rodzaj inwalidztwa Wskaźnik procentowy
narządy zmysłów
Utrata wzroku w obu oczach 100%
Utrata wzroku w jednym oku 35%
Utrata słuchu w obu uszach 50%
Utrata słuchu w jednym uchu 15%
kończyny górne
Porażenie całej kończyny górnej 60%
Utrata w stawie barkowym 70%
Utrata powyżej lub na poziomie stawu łokciowego 60%
Utrata poniżej stawu łokciowego 55%
Utrata jednej dłoni 50%
Utrata kciuka w całości 20%
Utrata palca wskazującego w całości 10%
Utrata wszystkich palców ręki 40%
kończyny dolne
Porażenie całej kończyny dolnej 60%
Utrata w stawie biodrowym 70%
Utrata powyżej lub na poziomie stawu kolanowego 60%
Utrata poniżej stawu kolanowego 50%

Utrata stopy w całości 40%
Utrata stopy z wyłączeniem pięty 30%
Utrata palucha 5%
Utrata wszystkich palców stopy 15%
niedowład czterokończynowy 100%

4. W przypadku częściowej utraty, niedowładu lub porażenia części ciała, które istniały przed nieszczęśliwym wypadkiem, wymienione w ust. 3, 
procenty inwalidztwa dotyczące tych części ciała, zostaną zmniejszone odpowiednio o procent inwalidztwa istniejącego przed nieszczęśliwym 
wypadkiem. 

5. Procent inwalidztwa ustalany jest na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, a w przypadku 
porażenia lub niedowładu nie wcześniej niż po 6 miesiącach od zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. 

6. W przypadku wystąpienia, w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, kilku różnych rodzajów inwalidztwa, wysokość świadczenia 
równa się iloczynowi sumy ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa i sumie wskaźników procentowych ustalonych na każdy rodzaj inwalidztwa 
powstałego w wyniku tego wypadku, zgodnie z ust. 3, przy czym łączna wartość nie może przekroczyć 100%. W przypadku, gdy łączna wartość 
przekroczy wskaźnik 100%, świadczenie zostanie wypłacone jedynie do wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa. 
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klauzula nr 3 
poważny uraz Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku

§ 1

postanowienia ogólne
Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych 
w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o zdarzenia ubezpieczeniowe w postaci poważnego urazu Ubezpieczającego, będącego 
następstwem nieszczęśliwego wypadku.

§ 2

definicje
Terminy określone w § 2 OWU stosuje się odpowiednio także w niniejszej klauzuli. 
Do terminów określonych w § 2 OWU dodaje się następujące dodatkowe terminy:
poważny uraz – naruszenie sprawności organizmu, polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, które powoduje upośledzenie 
funkcji organizmu nierokujące poprawy powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku, wskazane w § 3 ust. 3 niniejszej klauzuli, w postaci:
a) porażenia rozumianego jako całkowita i trwała utrata funkcji ruchowej kończyny (kończyn), 
b) usztywnienia rozumianego jako całkowite zniesienie ruchomości w stawie,
c) utraty rozumianej jako całkowita anatomiczna strata narządu

§ 3

Wypłata świadczenia
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku (powstałego w okresie ochrony ubezpieczeniowej) w postaci 

poważnego urazu. 
2. Świadczenie w związku z poważnym urazem Ubezpieczającego wypłacane jest w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, za każdy 1% poważnego 

urazu. 
3. Wyszczególnionym poniżej przypadkom poważnego urazu przypisany został następujący procent poważnego urazu: 

rodzaj poważnego urazu Wskaźnik procentowy
narządy zmysłów
Utrata wzroku w obu oczach 100%
Utrata wzroku w jednym oku 35%
Utrata słuchu w obu uszach 50%
Utrata słuchu w jednym uchu 15%
Utrata mowy (obejmuje utratę języka oraz afazję ruchową i czuciową) 40%
Głowa
Utrata tkanki kostnej czaszki na całej jej grubości
- na powierzchni co najmniej 6 cm kw. 30%
- na pow. od 3 do 6 cm kw. 20%
- na pow. mniejszej niż 3 cm kw. 10%
kończyny górne
Porażenie całej kończyny górnej 60%
Utrata w stawie barkowym 70%
Usztywnienie barku 35%
Utrata powyżej lub na poziomie stawu łokciowego 60%
Utrata poniżej stawu łokciowego 55%
Usztywnienie łokcia 30%
Utrata jednej dłoni 50%
Usztywnienie nadgarstka w położeniu korzystnym (w pozycji pośredniej i nawrócenie przedramienia) 20%
Usztywnienie nadgarstka w położeniu niekorzystnym (w zgięciu grzbietowym lub dłoniowym i odwrócenie 
przedramienia) 30%
Utrata kciuka w całości 20%
Usztywnienie kciuka 15%
Utrata palca wskazującego w całości 10%
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Utrata innego palca ręki w całości 5%
kończyny dolne
Porażenie całej kończyny dolnej 60%
Utrata w stawie biodrowym 70%
Usztywnienie stawu biodrowego 40%
Utrata powyżej lub na poziomie stawu kolanowego 60%
Usztywnienie stawu kolanowego 25%
Utrata poniżej stawu kolanowego 50%
Usztywnienie stawu skokowego 15%
Utrata stopy w całości 40%
Utrata stopy z wyłączeniem pięty 30%
Skrócenie kończyny dolnej (nie dotyczy utraty części kończyny)

30%- o co najmniej 5 cm
- od 3 do 5 cm 20%
- od 1 do 3 cm 10%
Utrata palucha w całości 5%
Utrata innego palca stopy w całości 2%
porażenie czterokończynowe 100%
porażenia nerwów
Całkowite porażenie nerwu pachowego 20%
Całkowite porażenie nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia 30%
Całkowite porażenie nerwu promieniowego w okolicy barku 40%
Całkowite porażenie nerwu promieniowego przedramienia poniżej odejścia gałęzi głębokiej 10%
Całkowite porażenie nerwu łokciowego 20%
Całkowite porażenie nerwu udowego 30%
Całkowite porażenie nerwu kulszowego 40%
klatka piersiowa
Uszkodzenie serca z wydolnym układem krążenia 15%

Uszkodzenie serca prowadzące do niewydolności krążenia 40%
Uszkodzenie płuc i opłucnej
- bez niewydolności oddechowej 5%
- z trwałą niewydolnością oddechową potwierdzoną spirometrią i badaniem gazometrycznym 25%
Utrata gruczołu piersiowego u kobiety 25%
Utrata brodawki sutkowej u kobiety 5%
Jama brzuszna
Utrata śledziony 10%
Utrata żołądka (więcej niż 60% narządu) 20%
Utrata jelita cienkiego lub grubego (powyżej 50% długości narządów) 20%
Uszkodzenie zwieracza odbytu powodujące stałe nietrzymanie gazów i stolca 30%
Utrata wątroby (więcej niż 50% miąższu) 20%
narządy moczowopłciowe
Utrata nerki w całości 20%
Utrata nerki przy drugiej nerce niewydolnej 60%
Uszkodzenie pęcherza lub cewki moczowej prowadzące do nietrzymania moczu 20%
Utrata prącia 40%
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Utrata jądra lub jajnika 20%
Utrata macicy
- u osoby do 45 roku życia 40%
- u osoby powyżej 45 roku życia 20%

4. W przypadku częściowej utraty, usztywnienia lub porażenia części ciała, które istniały przed nieszczęśliwym wypadkiem, wymienione w ust. 3 
procenty dotyczące tych części ciała, zostaną zmniejszone odpowiednio o procent poważnego urazu istniejącego przed tym nieszczęśliwym 
wypadkiem. 

5. Procent urazu ustalany jest na podstawie orzeczenia lekarskiego po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, a w przypadku porażenia lub niedowładu, 
nie wcześniej niż po 6 miesiącach od zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego na postawie posiadanej dokumentacji medycznej. 

6. W przypadku wystąpienia, w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, kilku różnych rodzajów poważnego urazu, wysokość świadczenia 
równa się iloczynowi sumy ubezpieczenia na wypadek poważnego urazu i sumie wskaźników procentowych ustalonych na każdy rodzaj 
poważnego urazu powstałego w wyniku tego wypadku, zgodnie z ust. 3, przy czym łączna wartość nie może przekroczyć 100%. W przypadku, 
gdy łączna wartość przekroczy wskaźnik 100%, świadczenie zostanie wypłacone jedynie do wysokości sumy ubezpieczenia na wypadek 
poważnego urazu. 

klauzula nr 4 
Złamania kości, oparzenia lub odmrożenia ciała Ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku

§ 1

postanowienia ogólne
Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych 
w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o zdarzenia ubezpieczeniowe w postaci złamań kości, oparzeń lub odmrożeń ciała 
Ubezpieczonego, będących następstwem nieszczęśliwego wypadku.

§ 2

definicje
1. Terminy określone w § 2 OWU stosuje się odpowiednio także w niniejszej klauzuli. 
2. Do terminów określonych w § 2 OWU dodaje się następujące dodatkowe terminy: 

1) odmrożenie – spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem proces chorobowy obejmujący zmiany miejscowe i ogólnoustrojowe wskutek 
zadziałania czynnika termicznego (niskie temperatury) lub chemicznego na organizm człowieka, powstałe wskutek nieszczęśliwego 
wypadku, z zastrzeżeniem, iż w myśl postanowień niniejszej klauzuli objęte ochroną są odmrożenia co najmniej II stopnia; 

2) oparzenie – spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem proces chorobowy obejmujący zmiany miejscowe i ogólnoustrojowe wskutek 
zadziałania czynnika termicznego, chemicznego lub elektrycznego na organizm człowieka, z zastrzeżeniem, iż w myśl postanowień 
niniejszej klauzuli objęte ochroną są oparzenia co najmniej II stopnia. W przypadku oparzenia dróg oddechowych z zaburzeniami oddechu 
oraz oparzenia górnego odcinka przewodu pokarmowego ze zwężeniem i upośledzeniem odżywiania ochrona ubezpieczeniowa udzielana 
jest bez względu na stopień poparzenia; 

3) złamanie kości – powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku urazowe przerwanie ciągłości tkanki kostnej (obejmujące cały jej 
przekrój), w rozumieniu niniejszej klauzuli złamaniem kości jest także urazowe złuszczenie chrząstek nasadowych. 

§ 3

Wypłata świadczenia
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku (powstałych w okresie ochrony ubezpieczeniowej) w postaci złamań 

kości, oparzeń lub odmrożeń ciała. 
2. złamanie kości ubezpieczonego 

1) Jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony odniesie obrażenia obejmujące złamanie jednej lub więcej kości, Generali 
zobowiązane jest do zapłaty świadczenia w kwocie stanowiącej iloczyn sumy ubezpieczenia z tytułu złamania kości oraz wskaźnika 
procentowego ustalonego dla danego rodzaju złamania kości wskazanego w poniższej Tabeli świadczeń: 

rodzaj złamania Wskaźnik procentowy
Głowa
Złamania podstawy i /lub sklepistości czaszki (bez twarzoczaszki) 15%
Złamanie kości twarzoczaszki, za każdą kość 5%
klatka piersiowa
Złamanie mostka 5%
Złamanie co najmniej trzech żeber 3%
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kręgosłup
Złamanie kompresyjne trzonu lub złamanie wyrostków -poprzecznych, kolczystych, łuków 20%
Złamanie kręgów ogonowych 15%
miednica
Złamanie z przerwaniem obręczy miednicy 50%
Złamanie bez przerwania obręczy miednicy 20%
kończyna dolna
Złamanie i zwichnięcie w obrębie stawu biodrowego lub kości udowej 50%
Złamania w obrębie kości tworzących staw kolanowy 50%
Złamanie jednej kości podudzia 20%
Złamanie obu kości podudzia 30%
Złamanie kości piętowej lub skokowej 15%
Złamanie w obrębie kości stępu 10%
Złamanie kości śródstopia 15%
Złamanie palucha 2%
Złamanie palców II-V, za każdy palec 1%
kończyna górna prawa lewa
Złamanie łopatki 20% 15%
Złamanie obojczyka 20% 15%
Złamanie łopatki i obojczyka 35% 30%
Złamanie kości ramiennej 30% 25%
Złamanie kości w obrębie stawu łokciowego 30% 25%
Złamanie jednej z kości przedramienia 20% 15%
Złamanie obu kości przedramienia 30% 25%
Złamanie kości nadgarstka 20% 15%
Złamanie kości w obrębie śródręcza 8% 5%
Złamanie kciuka 15% 10%
Złamanie II palca 10% 7%
Złamanie palca III-V, za każdy palec 5% 3%

2) Jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku wystąpi więcej niż jeden rodzaj złamania kości opisanego w pkt 1, świadczenie 
ubezpieczeniowe obejmuje sumę kwot należnych za każdy rodzaj złamania kości, lecz nie więcej niż suma ubezpieczenia z tytułu złamania 
kości; 

3) Przy uszkodzeniu kończyn górnych u osób leworęcznych procent trwałego uszczerbku ustala się według zasad przewidzianych w Tabeli 
świadczeń, wskazanej w pkt 1 przyjmując dla uszkodzeń prawej ręki wskaźniki procentowe ustalone dla lewej ręki, a dla uszkodzeń lewej 
ręki wskaźniki procentowe ustalone dla prawej ręki. 

3. oparzenie lub odmrożenie ciała ubezpieczonego 
 Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony uległ oparzeniu lub odmrożeniu, co najmniej II stopnia, Generali zobowiązane 

będzie do zapłaty świadczenia ubezpieczeniowego w kwocie stanowiącej iloczyn sumy ubezpieczenia z tytułu oparzenia lub odmrożenia oraz 
wskaźnika procentowego ustalonego dla danego rodzaju oparzenia lub odmrożenia wskazanego w poniższej Tabeli świadczeń: 

rodzaj oparzenia/odmrożenia Wskaźnik procentowy
Oparzenie/odmrożenie II stopnia od 5% do 15% powierzchni ciała 15%
Oparzenie/odmrożenie III stopnia do 5% powierzchni ciała 15%
Oparzenie/odmrożenie II stopnia od 15% do 30% powierzchni ciała 30%
Oparzenie/odmrożenie III stopnia od 5% do 10% powierzchni ciała 30%
Oparzenie/odmrożenie II stopnia powyżej 30% powierzchni ciała 70%
Oparzenie/odmrożenie III stopnia powyżej 10% powierzchni ciała 70%
Oparzenie/odmrożenie IV stopnia powyżej 10% powierzchni ciała 100%
Oparzenie dróg oddechowych z zaburzeniami oddechu 100%
Oparzenie górnego odcinka przewodu pokarmowego ze zwężeniem i upośledzeniem odżywiania 100%
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klauzula nr 5 
pobyt Ubezpieczonego w szpitalu będący skutkiem nieszczęśliwego wypadku

§ 1

postanowienia ogólne
Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych 
w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o zdarzenia ubezpieczeniowe w postaci świadczenia z tytułu pobytu Ubezpieczonego 
w szpitalu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku.

§ 2

definicje
1. Terminy określone w § 2 OWU stosuje się odpowiednio także w niniejszej klauzuli. 
2. Do terminów określonych w § 2 OWU dodaje się następujące dodatkowe terminy: 

1) pobyt w szpitalu – spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem pobyt Ubezpieczonego szpitalu, trwający nieprzerwanie, co najmniej 3 dni, 
służący, przywróceniu lub poprawie zdrowia Ubezpieczonego. Jako pierwszy dzień pobytu Ubezpieczonego w szpitalu liczony jest dzień 
rejestracji, a jako ostatni - dzień wypisu ze szpitala. Jeżeli w czasie pobytu Ubezpieczonego w szpitalu nastąpił zgon Ubezpieczonego, okres 
pobytu w szpitalu liczony jest do daty zgonu Ubezpieczonego; 

2) szpital – znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działający zgodnie z prawem zakład opieki zdrowotnej lub w przypadku 
zaistnienia wypadku na terytorium kraju Unii Europejskiej – placówka odpowiadająca pojęciu szpitala wg prawa danego państwa, 
którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi, ich leczenie, przeprowadzanie badań diagnostycznych, wykonywanie zabiegów 
chirurgicznych w warunkach stacjonarnych, w specjalnie do tych celów przystosowanych pomieszczeniach, posiadających odpowiednią 
infrastrukturę i zatrudniający całodobowo zawodowy, wykwalifikowany personel pielęgniarski i przynajmniej jednego lekarza, utrzymujący 
stałe miejsca szpitalne dla pacjentów i prowadzący dla nich dzienne rejestry medyczne. W rozumieniu niniejszej klauzuli szpitalem nie jest 
dom opieki, hospicjum, ośrodek sanatoryjny, rehabilitacyjny lub wypoczynkowy, szpital uzdrowiskowy.

§ 3

Wypłata świadczenia
1. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym w okresie ochrony ubezpieczeniowej, 

który to pobyt rozpoczął się w okresie ochrony ubezpieczeniowej nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego. Generali 
wypłaci świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień tego pobytu w szpitalu. 

2. Wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie wysokości sumy ubezpieczenia na to zdarzenie ubezpieczeniowe. 
3. Łączna liczba dni pobytów w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku w okresie ochrony ubezpieczeniowej, za które Generali wypłaci 

świadczenie wynosi 100 dni. 

klauzula nr 6 
trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku

§ 1

postanowienia ogólne
Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych 
w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o zdarzenia ubezpieczeniowe w postaci trwałej niezdolności do pracy zarobkowej 
Ubezpieczającego, będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku.

§ 2

definicje
1. Terminy określone w § 2 OWU stosuje się odpowiednio także w niniejszej klauzuli. 
2. Do terminów określonych w § 2 OWU dodaje się następujący dodatkowy termin: 
 trwała niezdolność do pracy zarobkowej – powstała wskutek nieszczęśliwego wypadku całkowita i trwała niezdolność Ubezpieczonego 

do wykonywania pracy zgodnie z jego kwalifikacjami, wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, ukończonymi kursami lub posiadanymi 
umiejętnościami, którą mógłby świadczyć na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej albo w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

§3 

Wypłata świadczenia
1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku (powstałe w okresie ochrony ubezpieczeniowej) w postaci trwałej 

niezdolności do pracy zarobkowej. 
2. W przypadku powstania trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej powstałej wskutek nieszczęśliwego wypadku, Generali 

wypłaci świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia na to zdarzenie ubezpieczeniowe. 
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3. Świadczenie zostanie przyznane, jeżeli Ubezpieczony był trwale niezdolny do pracy zarobkowej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 
miesięcy, rozpoczynający swój bieg w okresie udzielania mu ochrony ubezpieczeniowej z tytułu trwałej niezdolności do pracy zarobkowej 
wskutek nieszczęśliwego wypadku. Warunkiem wypłaty świadczenia jest istnienie niezdolności do pracy zarobkowej w dacie zgłoszenia 
roszczenia o wypłatę świadczenia i zgodnie z wiedzą medyczną brak pozytywnych rokowań na odzyskanie przez Ubezpieczonego zdolności 
do wykonywania pracy w przyszłości na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej albo w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

klauzula nr 7 
poniesienie przez Ubezpieczonego kosztów wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych, których konieczność poniesienia spowodowana została nieszczęśliwym wypadkiem

§ 1

postanowienia ogólne
Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych 
w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci poniesienia przez Ubezpieczonego 
kosztów wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, których konieczność poniesienia spowodowana została 
nieszczęśliwym wypadkiem.

§ 2

definicje
Terminy określone w § 2 OWU stosuje się odpowiednio także w niniejszej klauzuli. Do terminów określonych w § 2 OWU dodaje się następujący 
dodatkowy termin:
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze –przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wymienione w Tabeli przedmiotów ortopedycznych 
i środków pomocniczych, zalecanych w leczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, o których mowa w § 3 ust. 1,2, stanowiącej Załącznik nr 3 do 
OWU, dostępnej we wszystkich placówkach Generali oraz na stronie internetowej www.generali.pl.

§ 3

Wypłata świadczenia
1. Generali zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego na wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych 

i środków pomocniczych, zaleconych w leczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli koszty te zostały poniesione przez Ubezpieczonego 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ochrony ubezpieczeniowej, z tym że nie później niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego 
wypadku i o ile koszty te nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego.

2. Zwrot kosztów z tytułu wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, następuje na podstawie dostarczonych 
oryginałów rachunków/faktur, do wysokości sumy ubezpieczenia, pod warunkiem, że zastosowanie środków pomocniczych zostało zalecone 
przez lekarza. 

klauzula nr 8 
poniesienie przez Ubezpieczonego kosztów leczenia będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku

§ 1

postanowienia ogólne
Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych 
w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci poniesienia przez Ubezpieczonego kosztów 
leczenia Ubezpieczonego będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

§ 2

definicje
1. Terminy określone w § 2 OWU stosuje się odpowiednio także w niniejszej klauzuli. 
2. Do terminów określonych w § 2 OWU dodaje się następujący dodatkowy termin: 
 koszty leczenia – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty, wskazane w § 3 ust. 1 pkt 1-4 klauzuli, poniesione przez Ubezpieczonego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie ochrony ubezpieczeniowej, z tym że nie później niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego 
wypadku, w związku z leczeniem prowadzonym na zlecenie i pod kontrolą lekarza, mającym na celu uzyskanie przez Ubezpieczonego 
optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów. 
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§ 3

Wypłata świadczenia
1. Generali zobowiązuje się do zwrotu kosztów leczenia, które zostały poniesione wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego będącego następstwem 

nieszczęśliwego wypadku do wysokości sumy ubezpieczenia. Za koszty leczenia uważa się koszty:
1) udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej; 
2) pobytu w szpitalu (z wyłączeniem świadczeń ponadstandardowych), badań, zabiegów (z wyłączeniem zabiegów rehabilitacyjnych) i operacji 

(z wyłączeniem operacji plastycznych); 
3) nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza; 
4) transportu Ubezpieczającego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala, ambulatorium lub lekarza;
o ile koszty te nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego. 

2. Zwrot kosztów leczenia następuje na podstawie dostarczonych, imiennych oryginałów rachunków/faktur wraz z zaświadczeniem lekarskim 
uzasadniającym te wydatki do wysokości sumy ubezpieczenia.

klauzula nr 9 
poniesienie przez Ubezpieczonego kosztów operacji plastycznych, których konieczność przeprowadzenia spowodowana 

została nieszczęśliwym wypadkiem

§ 1

postanowienia ogólne
Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych 
w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci poniesienia przez Ubezpieczonego kosztów 
operacji plastycznych, których konieczność przeprowadzenia spowodowana została nieszczęśliwym wypadkiem.

§ 2

Wypłata świadczenia
1. Generali zwróci poniesione przez Ubezpieczającego koszty operacji plastycznych zaleconych przez lekarza w celu usunięcia oszpeceń i okaleczeń 

powierzchni ciała Ubezpieczonego będących następstwem nieszczęśliwego wypadku (powstałego w okresie ochrony ubezpieczeniowej), które 
poniesione zostały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że nie później niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku. 

2. Zwrot kosztów operacji plastycznych następuje na podstawie dostarczonych oryginałów rachunków/faktur imiennych wraz z zaświadczeniem 
lekarskim uzasadniającym te wydatki, do wysokości sumy ubezpieczenia. 

klauzula nr 10 
poniesienie przez Ubezpieczonego kosztów przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego, spowodowanego 

całkowitą niezdolnością do pracy w zawodzie, będącą następstwem nieszczęśliwego wypadku

§ 1

postanowienia ogólne
Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych 
w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci poniesienia przez Ubezpieczonego 
kosztów przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie ochrony 
ubezpieczeniowej.

§ 2

definicje
1. Terminy określone w § 2 OWU stosuje się odpowiednio także w niniejszej klauzuli. 
2. Do terminów określonych w § 2 OWU dodaje się następujący dodatkowy termin: 
 całkowita niezdolność do pracy w zawodzie – powstała wskutek nieszczęśliwego wypadku niezdolność do pracy zgodnej z kwalifikacjami 

i wykonywanym zawodem danej osoby, chociażby zachowała ona zdolność do innej pracy. 

§ 3

Wypłata świadczenia
1. Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego przysługuje wyłącznie, gdy następstwa nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego 

w okresie ochrony ubezpieczeniowej, spowodowały całkowitą niezdolność do pracy w zawodzie. 
2. Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego następuje na podstawie dostarczonych oryginałów rachunków/faktur pod 

warunkiem, że: 
1) w stosunku do Ubezpieczonego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego i orzeczenie to zostało wydane przez lekarza 

orzecznika ZUS; 
2) koszty poniesione zostały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego 

wypadku.
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klauzula nr 11 
poniesienie przez Ubezpieczonego kosztów rehabilitacji będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku

§ 1

postanowienia ogólne
Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych 
w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci poniesienia przez Ubezpieczonego kosztów 
rehabilitacji Ubezpieczonego będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie ochrony ubezpieczeniowej.

§ 2

definicje
1. Terminy określone w § 2 OWU stosuje się odpowiednio także w niniejszej klauzuli. 
2. Do terminów określonych w § 2 OWU dodaje się termin: 
 koszty rehabilitacji – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty konsultacji lekarzy rehabilitantów lub zabiegów rehabilitacyjnych 

poniesione przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie ochrony ubezpieczeniowej, z tym że nie później niż 24 
miesiące od daty zajścia nieszczęśliwego wypadku. Koszty poniesione zostały w związku z rehabilitacją stanowiącą integralną część leczenia 
następstw nieszczęśliwego wypadku, prowadzoną na zlecenie i pod kontrolą lekarza, mającą na celu uzyskanie przez Ubezpieczonego 
optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów. 

§ 3

Wypłata świadczenia
Zwrot kosztów następuje na podstawie dostarczonych oryginałów rachunków/faktur imiennych wraz z zaświadczeniem lekarskim uzasadniającym te 
wydatki, do wysokości sumy ubezpieczenia, o ile koszty nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego.

klauzula nr 12 
porwanie Ubezpieczonego 

§ 1

postanowienia ogólne
Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych 
w OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o zdarzenie ubezpieczeniowe w postaci porwania Ubezpieczonego.

§ 2

definicje
1. Terminy określone w § 2 OWU stosuje się odpowiednio także w niniejszej klauzuli. 
2. Do terminów określonych w § 2 OWU dodaje się następujące dodatkowe terminy: 

1) porwanie – nielegalne pojmanie i przetrzymywanie Ubezpieczonego dla okupu, wbrew jego woli, niezależnie od jego wieku; 
2) okup – pochodząca ze środków finansowych Ubezpieczonego kwota za uwolnienie Ubezpieczonego. 

§ 3

Wypłata świadczenia
1. W przypadku porwania Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej Generali wypłaca następujące świadczenia: 

1) zadośćuczynienie w wysokości określonej w polisie za każdy dzień przetrzymywania przypadający w okresie ochrony ubezpieczeniowej, 
wypłacane maksymalnie za okres 60 dni przetrzymywania do wysokości sumy ubezpieczenia z tytułu zadośćuczynienia; 

2) zwrot okupu wypłaconego w okresie ochrony ubezpieczeniowej do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w polisie na okup. 
2. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku porwania zaistniałej w okresie ochrony ubezpieczeniowej zadośćuczynienie, o którym jest 

mowa w ust. 1 pkt 1, zostanie wypłacone Uposażonemu. 
3. Warunkami koniecznymi do zaistnienia odpowiedzialności Generali są: 

1) powiadomienie organu powołanego do ścigania przestępstw, niezwłocznie po powzięciu informacji o porwaniu; 
2) powiadomienie Generali przez Ubezpieczonego po akcji uwolnienia porwanego, w terminie określonym w § 9 ust. 1 oWU; 
3) oświadczenie odpowiednich organów ścigania przestępstw kraju, w którym zdarzenie miało miejsce, że okup w określonej wysokości został 

złożony. 
4. W przypadku odzyskania okupu Ubezpieczonego zobowiązany jest do zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszej klauzuli. 



12  | Generali T.U. S.A. – Załącznik nr 1 do OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Dom i Rodzina” 

§ 4

Wyłączenie odpowiedzialności
Z uwzględnieniem postanowień § 12 OWU ochroną ubezpieczeniową Generali nie są ponadto objęte porwania: 
1) które nastąpiły w okresie, w którym Generali nie udzielało ochrony ubezpieczeniowej;
2) za zgodą Ubezpieczonego – w celu otrzymania nienależnego świadczenia; 
3) niepełnoletnich dzieci przez ich rodziców lub opiekunów prawnych;
4) które nastąpiły podczas udziału Ubezpieczonego w wojnie, konfliktach zbrojnych lub aktach terroru, czynnego udziału Ubezpieczonego 

w zamieszkach, rozruchach społecznych, blokadach dróg, nielegalnych demonstracjach.

Niniejszy Załącznik nr1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Dom i Rodzina”, został przyjęty uchwałą 
Zarządu Generali i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Maciej Fedyna Mariusz Kozłowski

Członek Zarządu
Generali T.U. S.A.

Wiceprezes Zarządu
Generali T.U. S.A.
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