
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu 
art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe warunki ubezpieczenia w tym ograniczenia i wyłączenia od-
powiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania produktu określone są 
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „Generali, z myślą o podróży” przekazywanych Klientowi przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie generali.pl, u poszczególnych dystrybutorów lub 
w siedzibie Generali T.U. S.A. przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa.

Ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu – do 5 000 PLN.

*Dla umów do maksymalnie 30 dni. 
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Skontaktuj się z Twoim Agentem!

Generali T.U. S.A. 
ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa

T: 913 913 913  |  generali.pl

Jesteś fanem aktywnego wypoczynku?  
Wybierz ubezpieczenie turystyczne rozszerzone o ryzyko:

Pamiętaj – takie aktywności jak np. amatorskie /
rekreacyjne żeglowanie, rejs stakiem lub katamaranem, 
nie wymagają rozszerzenia o sporty!

sporty wysokiego ryzyka – jeśli amatorsko 
uprawiasz sporty ekstremalne, np.: nurkowa-
nie z wykorzystaniem sprzętu specjalistycz-
nego, rafting i inne sporty wodne uprawiane 
na rzekach górskich, surfing, windsurfing, 
kitesurfing

albo 

wyczynowe uprawianie sportów – jeśli 
uprawiasz sport np. w ramach klubu 
sportowego, bierzesz udział w zawodach lub 
uprawiasz je zawodowo.

WAKACJE PEŁNE  

DOBREJ ZABAWY 

Kup ubezpieczenie „Generali, z myślą o podroży”,  

by nic nie zakłóciło Twoich wakacji.

lukasz.jarecki
Tekst maszynowy
Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie

lukasz.jarecki
Tekst maszynowy
e-mail: kontakt@sblzakrzewo.pl

lukasz.jarecki
Tekst maszynowy
www.sblzakrzewo.pl



Podróż krajowa

Organizujemy i pokrywamy koszty leczenia 
nawet do 1 200 000 zł, w przypadku:
• nagłego zachorowania (także COVID-19),
• nieszczęśliwego wypadku,
• zaostrzenia choroby przewlekłej podczas 

podróży. 

Bezgotówkowe rozliczenie kosztów leczenia 
w placówce, wskazanej przez Centrum 
Pomocy Generali.

Ubezpieczenie ruchomości w Twoim domu lub 
mieszkaniu, na wypadek kradzieży z włamaniem 
oraz rabunku w czasie Twojej podróży 
zagranicznej*.

Pomoc assistance nawet do 1 200 000 zł  
między innymi:
• koszty transportu medycznego do Polski,
• pomoc w przypadku kradzieży lub utraty 

dokumentów,
• opieka nad towarzyszącymi Tobie w podróży 

niepełnoletnimi dziećmi – jeśli jesteś jedynym 
opiekunem i znajdziesz się w szpitalu,

• pokrycie kosztów ratownictwa,
• kierowca zastępczy w czasie powrotu do 

Polski, gdy Twój stan zdrowia nie pozwala na 
prowadzenie samochodu osobowego, którym 
wcześniej odbyłeś podróż, 

• pomoc w przypadku konieczności 
wcześniejszego powrotu do kraju 
w przypadku hospitalizacji lub zgonu 
członka Twojej rodziny lub gdy w miejscu 
Twojego zamieszkania dojdzie do np. pożaru, 
zalania czy włamania. 

GENERALI, Z MYŚLĄ 
O PODRÓŻY
Podróż w Polsce czy za granicą? Spacer po górach 
czy rower? Niezależnie jak planujesz spędzić 
urlop, pamiętaj o ubezpieczeniu w odpowiednim 
wariancie. Zapewnij sobie spokojne wakacje 
z „Generali, z myślą o podróży”. 

Podróż zagraniczna

Z tytułu NNW wypłacimy świadczenie 
w przypadku doznania trwałego uszczerbku 
na zdrowiu lub śmierci. 

Ubezpieczenie działa na terenie Polski oraz 
50 km od jej granicy. 

Ubezpieczenie można rozszerzyć m.in. o: 

Koszty leczenia i usługi assistance następstw 
nieszczęśliwych wypadków m.in.:
• organizacja wizyty lekarskiej,
• zakwaterowanie dla osoby towarzyszącej 

w razie Twojej hospitalizacji,
• transport ze szpitala do miejsca zamieszkania,
• organizacja pomocy rehabilitacyjnej na 

terytorium Polski.

OC w życiu prywatnym – rekompensata dla 
osób trzecich za szkody wyrządzone przez 
osoby objęte ubezpieczeniem np. za szybę stłu-
czoną przez Twoje dziecko w wynajmowanym 
domku nawet do 1 000 000 zł.




