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Program Grupowego Ubezpieczenia na ˚ycie
dla Zawodowych Kuratorów Sàdowych
oraz Członków ich Rodzin

Na dobre i złe.
Na wszelki wypadek.



Program Grupowego Ubezpieczenia na ˚ycie
dla Kuratorów Sàdowych i ich Rodzin

Wychodzàc naprzeciw Paƒstwa oczekiwaniom Generali ˚ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.,
we współpracy z Brokerem Mercer (Polska) Sp. z o.o. oraz Fundacjà „PROBARE”, przygotowało
nowy program Grupowego Ubezpieczenia na ˚ycie dla Zawodowych Kuratorów Sàdowych
oraz Członków ich Rodzin.

W imieniu Fundacji „PROBARE” zapraszamy do zapoznania si´ ze szczegółami Programu
opisanymi w niniejszej ulotce i przystàpienia do ubezpieczenia od 1 czerwca 2014 roku.

Generali – Twój zaufany
Partner ubezpieczeniowy.

Grupa Generali jest jednà z najwi´kszych grup finansowo-ubez-

pieczeniowych w Europie. Na Êwiecie swoje siedziby posiada

ju˝ w 60 krajach.

Od ponad 180 lat jest synonimem bezpieczeƒstwa i niezawodnoÊci

dla milionów ludzi szukajàcych pewnych sposobów zabezpieczania

swojej przyszłoÊci.

W Polsce Grupa Generali obecna jest od 1999 r. i posiada

kompleksowà ofert´ ubezpieczeƒ dla klientów indywidualnych

i podmiotów gospodarczych, m. in.: ubezpieczenia majàtkowe,

komunikacyjne, ˝yciowe, uczestnictwo w Otwartym Funduszu

Emerytalnym oraz Indywidualne Konta Emerytalne.

Nowy program Grupowego
Ubezpieczenia na ˚ycie Generali
zapewnia:

• Mo˝liwoÊç swobodnego wyboru jednego z 4 wariantów

ubezpieczenia, w zale˝noÊci od indywidualnych potrzeb

Zawodowego Kuratora Sàdowego

• Wysokie sumy ubezpieczenia oraz szeroki zakres ochrony

uwzgl´dniajàcy specyfik´ pracy Zawodowego Kuratora

Sàdowego

• Mo˝liwoÊç przyst´powania do ubezpieczenia równie˝

dlaWspółmał˝onka lub Konkubenta i Pełnoletnich

Dzieci

• Brak karencji dla wszystkich osób, które przystàpià

do Umowy ubezpieczenia w dniach: 1 czerwca 2014,

1 lipca 2014, 1 sierpnia 2014, 1 wrzeÊnia 2014 r.

• Brak wymogu przejÊcia oceny medycznej dla osób

przyst´pujàcych do Umowy ubezpieczenia w dniach:

1 czerwca 2014, 1 lipca 2014, 1 sierpnia 2014,

1 wrzeÊnia 2014 r.

• Obowiàzywanie wszystkich Êwiadczeƒ do 67. roku ˝ycia

• Szeroki zakres 31 jednostek chorobowych

• Szybkà wypłat´ Êwiadczeƒ przy minimum formalnoÊci

• Mo˝liwoÊç do˝ywotniej indywidualnej kontynuacji

ubezpieczenia po ukoƒczeniu 67. roku ˝ycia

Wszystkie informacje dotyczàce warunków

Grupowego Ubezpieczenia na ˚ycie w Generali

dla Zawodowych Kuratorów Sàdowych oraz Członków

ich Rodzin wraz zasadami zgłaszania roszczeƒ,

znajdà Paƒstwo na portalu informacyjnym

przygotowanym przez Mercer na stronie:

www.kuratorzy.nasze-swiadczenia.pl

(login: kurator, hasło: ubezpieczenia).



Program Grupowego Ubezpieczenia na ˚ycie
dla Kuratorów Sàdowych i ich Rodzin

Poni˝sza tabela przedstawia zakres ryzyk i wysokoÊci Êwiadczeƒ w poszczególnych wariantach Nowego Programu przygotowanego

dla Zawodowych Kuratorów Sàdowych oraz ich Współmał˝onków lub Konkubentów i Dorosłych Dzieci. Ubezpieczenie Generali

zapewnia ochron´ 24 godziny na dob´, w ka˝dym miejscu na Êwiecie.

Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej

WysokoÊci Êwiadczeƒ (w zł)

Program dla Kuratorów Program
dla

Członków
RodzinyWariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4

Âmierç wskutek przest´pczego działania
osób trzecich 240 000 360 000 240 000 360 000 60 000

Âmierç wskutek wypadku komunikacyjnego podczas
wykonywania obowiàzków słu˝bowych 240 000 360 000 240 000 360 000 240 000

Âmierç wskutek wypadku komunikacyjnego 180 000 270 000 180 000 270 000 180 000

Âmierç wskutek NW podczas wykonywania
obowiàzków słu˝bowych 180 000 270 000 180 000 270 000 180 000

Âmierç wskutek NW 120 000 180 000 120 000 180 000 120 000

Âmierç wskutek zawału serca / udaru mózgu 100 000 120 000 100 000 120 000 100 000

Âmierç z dowolnej przyczyny 60 000 90 000 60 000 90 000 60 000

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku przest´pczego
działania osób trzecich (za 1%) 1 000 1 400 1 000 1 400 —

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW (za 1%) 500 700 500 700 500

Trwała i całkowita niezdolnoÊç do wykonywania
pracy zgodnej z wykształceniem, przyuczeniem

i doÊwiadczeniem
30 000 45 000 30 000 45 000 30 000

Powa˝ne zachorowanie ubezpieczonego (31 jednostek
chorobowych) 10 000 8 000 10 000 10 000 10 000

Leczenie specjalistyczne 2 000 3 000 2 000 3 000 2 000

Pobyt w szpitalu (Êwiadczenie za 1 dzieƒ pobytu:
choroba / NW, maks. 180 dni) 50/200 75/300 50/200 75/300 50/200

pobyt na OIOM do 5 dni (dziennie) 100 150 100 150 100

Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych
po pobycie w szpitalu 500 300 500 300 500

Operacje chirurgiczne (maks. Êwiadczenie) 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

Âmierç Współmał˝onka / Konkubenta — 20 000 15 000 20 000 —

Âmierç Współmał˝onka / Konkubenta wskutek NW — 40 000 30 000 40 000 —

Powa˝ne zachorowanie Współmał˝onka — 5 000 3 000 5 000 —

Âmierç Rodzica / TeÊcia — 2 500 2 000 2 500 —

Urodzenie Dziecka — — 1 500 2 000 —

Urodzenie Dziecka martwego — — 3 000 4 000 —

Powa˝ne zachorowanie Dziecka — 10 000 10 000 10 000 —

Âmierç Dziecka — 10 000 10 000 10 000 —

Miesi´czna składka całkowita (zł) 55,50 90,60 80,20 99,80 43,00
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Przystàpienie do ubezpieczenia
w 3 prostych krokach

Krok 1. Wypełnienie i podpisanie
deklaracji przystàpienia.

• Wydrukowana deklaracja przystàpienia składa si´

z dwóch kartek: kartka pierwsza – cz´Êç dla Towarzystwa,

kartka druga – cz´Êç dla Ubezpieczonego zawierajàca

indywidualny numer konta do wpłaty składki.

• W deklaracji nale˝y podaç tak˝e numer kontaktowy telefonu.

• Deklaracj´ nale˝y podpisaç.

• Do ubezpieczenia nie mo˝e przystàpiç osoba, która w dniu

podpisania deklaracji przebywa na zwolnieniu lekarskim.

UWAGA! Osoby przyst´pujàce do ubezpieczenia w ciàgu

3 miesi´cy od daty startu Programu, czyli w dacie

1 czerwca 2014, 1 lipca 2014, 1 sierpnia 2014,

1 wrzeÊnia 2014 r., zwolnione sà z obowiàzku

wypełniania oÊwiadczenia o stanie zdrowia znajdujàcego

si´ na 1. stronie deklaracji przystàpienia.

Osoby przyst´pujàce do Programu poczàwszy od dnia

1 paêdziernika 2014 oraz w kolejnych datach zobowiàzane

sà do wypełnienia oÊwiadczenia o stanie zdrowia.

Osoby, które w oÊwiadczeniu muszà zaznaczyç odpowiedê

NIE w pierwszej kolejnoÊci powinny wypełniç i podpisaç

kwestionariusz medyczny. Na podstawie kwestionariusza,

Generali podejmie decyzj´ o przyj´ciu lub odmowie

ubezpieczenia. Deklaracj´ przystàpienia nale˝y wypełniç

dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Generali.

Deklaracje przystàpienia oraz kwestionariusz medyczny

dost´pne sà u brokera Mercer (Polska) Sp. z o.o.

oraz na stronie www.kuratorzy.nasze-swiadczenia.pl

Krok 2. Opłacenie składki.

• Numer rachunku, na który nale˝y dokonaç wpłaty składki

znajduje si´ na drugiej kartce deklaracji.

• Składka za ubezpieczenie płatna jest z góry do 20.

dnia ka˝dego miesiàca poprzedzajàcego miesiàc

ochrony (składka za ubezpieczenie w czerwcu

płatna do 20 maja).

• Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna si´ od 1. dnia

miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym składka

za ubezpieczenie została opłacona.

• Przekroczenie terminu płatnoÊci skutkuje brakiem ochrony

w kolejnym miesiàcu.

Krok 3. Odesłanie deklaracji do brokera Mercer.

• Oryginały podpisanych dokumentów nale˝y dostarczyç

do brokera – firmy Mercer Sp. z o.o. – do 15. dnia

miesiàca poprzedzajàcego okres ochrony, na adres:

Mercer (Polska) Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

WARUNKIEM OBJ¢CIA OCHRONÑ
UBEZPIECZENIOWÑ JEST OTRZYMANIE
PRZEZ GENERALI KOMPLETNIE WYPEŁNIONEJ
I PODPISANEJ DEKLARACJI PRZYSTÑPIENIA
ORAZ OPŁACENIE PRZEZ UBEZPIECZONEGO
SKŁADKI ZA UBEZPIECZENIE.

WARUNKIEM ZACHOWANIA CIÑGŁOÂCI
OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ JEST
TERMINOWE OPŁACANIE PRZEZ
UBEZPIECZONEGO MIESI¢CZNYCH
SKŁADEK.

Karencje (ograniczenie
odpowiedzialnoÊci Towarzystwa)

Karencja to okres, w którym odpowiedzialnoÊç
Towarzystwa ograniczona jest do nast´pstw
nieszcz´Êliwych wypadków.

UWAGA! Brak karencji dla Kuratorów i Członków

Rodzin Kuratorów przyst´pujàcych do ubezpieczenia

w nast´pujàcych dniach:

1 czerwca 2014, 1 lipca 2014, 1 sierpnia 2014,

1 wrzeÊnia 2014 r.

• Kuratorów i Członków ich Rodzin przyst´pujàcych

do ubezpieczenia od 1 paêdziernika 2014 i póêniej,

obowiàzujà karencje wskazane w tabeli obok

w kolumnie nr 2.

• Kuratorów przyst´pujàcych do ubezpieczenia w ciàgu

3 miesi´cy od daty mianowania na Zawodowego Kuratora

Sàdowego obowiàzujà karencje wskazane w tabeli obok,

w kolumnie nr 1. Warunkiem uzyskania okresów

karencji jak w kolumnie 1. jest dołàczenie do deklaracji

kopii dokumentu potwierdzajàcego mianowanie

na Zawodowego Kuratora Sàdowego.

• Kuratorów przyst´pujàcych do ubezpieczenia

po 3 miesiàcach od daty mianowania obowiàzujà

karencje wskazane w tabeli obok, w kolumnie nr 2.
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Zgłaszanie roszczeƒ
i wypłata Êwiadczeƒ

• W przypadku wystàpienia zdarzenia, które mogłoby

byç podstawà roszczenia obj´tego ubezpieczeniem,

nale˝y skompletowaç dokumentacj´ i zgłosiç

roszczenie do Generali: szkody.zycie@generali.pl

Stosowne dokumenty wraz z instrukcjà post´powania

sà dost́ pne na portalu informacyjnym, przygotowanymprzez

Mercer, pod adresem:www.kuratorzy.nasze-swiadczenia.pl

(login: kurator, hasło: ubezpieczenia).

• Wszystkie informacje oraz formularze do zgłoszenia

roszczeƒ dost´pne sà równie˝ na stronie: www.generali.pl

w zakładce „Obsługa i pomoc”, po wybraniu produktu

„Grupowe Ubezpieczenia na ˚ycie”.

Co mo˝emy zrobiç
w ciàgu 48 godzin?

• Roszczenia z grupowych ubezpieczeƒ na ˝ycie w zakresie

umów dodatkowych dotyczàcych: Êmierci Rodzica/TeÊcia,

urodzenia si´ Dziecka, urodzenia Dziecka martwego,

mo˝na zgłaszaç drogà elektronicznà poprzez przesłanie

skanów dokumentacji (zdj´ç wykonanych telefonem

komórkowym) na adres mailowy: 48godzin@generali.pl

• W tytule e-maila nale˝y wpisaç: zgłoszenie roszczenia / nazwa

firmy / nazwisko i imi´ ubezpieczonego np. Urodzenie Dziecka

/ Probare / Kowalski Jan. Informacja o rejestracji roszczenia

i wypłacie Êwiadczenia przekazywana jest w ciàgu 48 godzin

SMS-em lub e-mailem. Nie ma koniecznoÊci dosyłania

dokumentów w wersji papierowej. Nie jest równie˝ wymagane

potwierdzanie dokumentów „za zgodnoÊç z oryginałem”.

Âmierç Ubezpieczonego

Âmierç wskutek zawału serca lub udaru mózgu

Trwała i całkowita niezdolnoÊç do wykonywania pracy
zgodnej z wykształceniem, przyuczeniem i doÊwiadczeniem

Powa˝ne zachorowanie Ubezpieczonego

Powa˝ne zachorowanie Współmał˝onka

Powa˝ne zachorowanie Dziecka

Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego

Pobyt w szpitalu Ubezpieczonego

Leczenie specjalistyczne

Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych
po pobycie w szpitalu

Âmierç Współmał˝onka / Konkubenta

Âmierç Dziecka

Âmierç Rodziców

Âmierç TeÊciów

Urodzenie Dziecka

Urodzenie Dziecka martwego

Brak

Brak

Brak

90 dni

90 dni

90 dni

90 dni

30 dni

90 dni

30 dni

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

6 miesi´cy

6 miesi´cy

6 miesi´cy

6 miesi´cy

6 miesi´cy

6 miesi´cy

6 miesi´cy

6 miesi´cy

6 miesi´cy

6 miesi´cy

6 miesi´cy

6 miesi´cy

6 miesi´cy

6 miesi´cy

9 miesi´cy

6 miesi´cy

W ciàgu 3 miesi´cy
od daty mianowania
na Zawodowego

Kuratora Sàdowego Po 3 miesiàcach od daty mianowania
na Zawodowego Kuratora Sàdowego

Po 3 miesiàcach od daty
uruchomienia programu ubezpieczenia
(poczàwszy od 1 paêdziernika 2014 r.)

Kolumna Nr 1 Kolumna Nr 2

Data przystàpienia do ubezpieczenia

Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej
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Aplikacja mobilna - Generali Auto

• Aplikacja mobilna Generali Auto umo˝liwia szybkie zgłoszenie

roszczenia z zakresu ubezpieczeƒ grupowych (dot. Êmierci

Rodziców, Êmierci TeÊciów, urodzenia Dziecka). Prosty formularz

pozwala przesłaç za pomocà aplikacji mobilnej, zainstalo-

wanej w telefonie, wszystkie dane niezb´dne do wypłaty

Êwiadczenia. Wypłata nale˝nych Êwiadczeƒ jest mo˝liwa

ju˝ w ciàgu 24 godzin od zgłoszenia. Aplikacja jest dost´pna

na stronie www.generali.pl/aplikacja

Konto Klienta Generali

• Uczestnikom programu udost´pniamy nowoczesny i kom-

pleksowy serwis informacyjno-transakcyjny Konto Klienta,

który umo˝liwia dost´p on-line do wszystkich produktów

Generali ˚ycie T. U. S.A. Do korzystania z funkcjonalnoÊci

Konta wystarczy znajomoÊç numeru certyfikatu, dzi´ki

któremu mo˝na zarejestrowaç si´ w systemie, na stronie:

konto.generali.pl

Konto Klienta pozwala na szybki i łatwy dost´p do informacji

o umowie ubezpieczenia grupowego, takich jak: zakres

ochrony, opłacenie składek, wydrukowanie potwierdzenia

warunków ochrony (certyfikat), dokonanie zmiany Uposa˝onych,

zmiana swoich danych tele-adresowych. wybraniu produktu

„Grupowe Ubezpieczenia na ˚ycie”.

Dodatkowe zni˝ki

• Osoby, które przystàpià do Umowy Grupowego

Ubezpieczenia na ˚ycie mogà skorzystaç z dodatkowych

zni˝ek w ubezpieczeniach majàtkowych i komunikacyjnych:

• 5% zni˝ki przy zakupie ubezpieczeƒ

komunikacyjnych OC i AC

• 10% zni˝ki przy zakupie Ubezpieczeƒ Mieszkaƒ

i Budynków Mieszkalnych

• 10% zni˝ki przy zakupie ubezpieczeƒ turystycznych

Ubezpieczenia uwzgl´dniajàce zni˝ki sà dost´pne

u agentów Generali. Informacje kontaktowe mo˝na

znaleêç na www.generali.pl.

Indywidualna kontynuacja

• W przypadku zakoƒczenia odpowiedzialnoÊci

Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego

z powodu:

• ustania stosunku prawnego łàczàcego

go z Pracodawcà (np. odejÊcie z pracy)

• przebywania przez Ubezpieczonego na urlopie

wychowawczym lub bezpłatnym, jednak nie dłu˝ej

ni˝ do dnia powrotu do pracy z urlopu

wychowawczego lub bezpłatnego

• ukoƒczenia 67 roku ˝ycia

Ubezpieczenie mo˝na kontynuowaç indywidualnie.

• W przypadku ch´ci przystàpienia do indywidulanej

kontynuacji nale˝y wypełniç i podpisaç stosowne

dokumenty dost´pne w Mercer (Polska) Sp z o.o.

lub w Generali (wniosek, propozycja indywidulanej

kontynuacji i nr konta do wpłaty pierwszej składki)

i wysłaç je na adres:

Departament Obsługi Ubezpieczeƒ Grupowych,

Generali ˚ycie T. U. S. A., ul. Post´pu 15B,

02–676 Warszawa.

Wszelkie informacje mo˝na uzyskaç drogà mailowà,

wysyłajàç zapytanie na adres doug_obsługa@generali.pl

lub telefonicznie 22 543 08 32.

• Warunkiemobj́ cia ochronàw ramach Indywidualnej Kontynuacji

Ubezpieczenia jest zło˝enie wniosku oraz opłacenie pierwszej

składki w ciàgu 3 miesi´cy od daty zakoƒczenia ochrony

w ramach Grupowego Ubezpieczenia na ˚ycie.

• Ubezpieczony ma prawo do indywidualnej kontynuacji ubez-

pieczenia, je˝eli łàcznie spełnione zostały nast´pujàce warunki:

• Ubezpieczony zło˝y w Towarzystwie wniosek przed

upływem 3 miesi´cy od daty zajÊcia któregokolwiek

z wy˝ej wymienionych zdarzeƒ;

• Ubezpieczony był obj´ty ochronà ubezpieczeniowà

z tytułu Umowy, przez co najmniej 1miesiàc, a w przypadku

obejmowania Ubezpieczonego ochronà ubezpieczeniowà

z tytułu wczeÊniejszej umowy ubezpieczenia, upływ okresu

ochrony ubezpieczeniowej liczony jest od daty rozpocz´cia

ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wczeÊniejszej umowy

ubezpieczenia, pod warunkiem, ˝e okres od daty zakoƒ-

czenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wczeÊniejszej

umowy ubezpieczenia do daty przystàpienia Ubezpieczo-

nego do Umowy jest nie dłu˝szy ni˝ 31 dni.



Najwa˝niejsze definicje

• Konkubent (Partner) – osoba pozostajàca w zwiàzku nieformalnym
z Pracownikiem, prowadzàca z nim wspólne gospodarstwo domowe,
wskazana w pisemnym oÊwiadczeniu, przy czym zmiany oÊwiadczenia
mo˝na dokonaç raz na 36 miesi´cy;

• Pełnoletnie Dziecko – dziecko własne lub dziecko przysposobione
Kuratora, które ukoƒczyło 18 rok ˝ycia i ma nie wi´cej ni˝ 26 lat;

• Rodzic – ojciec lub matka Ubezpieczonego w rozumieniu kodeksu
rodzinnego i opiekuƒczego, a tak˝e macocha lub ojczym Ubezpie-
czonego, je˝eli nie ˝yje ojciec lub matka Ubezpieczonego;

• TeÊç – ojciec lub matka Współmał˝onka w rozumieniu kodeksu
rodzinnego i opiekuƒczego, a tak˝e Macocha lub Ojczym Współ-
mał˝onka, je˝eli nie ˝yje ojciec lub matka Współmał˝onka;

• Dziecko – dzieckowłasneUbezpieczonego lub dziecko przysposobione,
które urodziło si´ po 22 tygodniu trwania cià˝y i które nie ukoƒczyło
26 lat lub bez wzgl´du na wiek, pod warunkiem niezdolnoÊci
do samodzielnej egzystencji powstałej przed ukoƒczeniem
26 roku ˝ycia;

• Powa˝ne zachorowanie – choroba, zabieg lub operacja,
zgodnie z zakresem okreÊlonym w warunkach odpowiednich
Umów Dodatkowych dotyczàcych powa˝nych zachorowaƒ.
Katalog obejmuje 31 jednostek: anemia aplastyczna, guz
wewnàtrzczaszkowy, leczenie operacyjne choroby wieƒcowej
(by-pass), niewydolnoÊç nerek, nowotwór złoÊliwy, oparzenia,
operacja aorty, operacja zastawek serca, przeszczep du˝ych
narzàdów, udar mózgu, utrata wzroku, zaka˝enie wirusem HIV
w zwiàzku z przetoczeniem krwi lub zwiàzane z pracà zawodowà,
zawał serca, odkleszczowe zapalenie mózgu, ostra niewydolnoÊç
wàtroby, zaawansowany stan ot´pienny (w tym choroba Alzheimera),
wirusowe zapalenie mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona,
Choroba Creutzfelda-Jakoba, utrata koƒczyn, sepsa, gruêlica,
borelioza, parali˝, utrata mowy, przewlekłe zapalenie wàtroby,
Êpiàczka, utrata słuchu, przewlekła niewydolnoÊç oddechowa,
angioplastyka naczyƒ wieƒcowych (10% sumy ubezpieczenia).

• Nieszcz´Êliwy wypadek (NW) – przypadkowe zdarzenie, wywołane
gwałtownie i nagle działajàcà przyczynà zewn´trznà, niezale˝ne
od woli Ubezpieczonego. Za nieszcz´Êliwy wypadek nie uwa˝a si´
zawału serca lub udaru mózgu, a tak˝e innych chorób i stanów
chorobowych, nawet tych, które wystàpiły nagle;

• Wypadek komunikacyjny – nieszcz´Êliwy wypadek, w którym
to zdarzeniu Ubezpieczony uczestniczył jako pieszy lub kierowca,
lub pasa˝er Êrodka lokomocji i w którym uległ wypadkowi w zwiàzku
z ruchem drogowym, wodnym lub powietrznym, a tak˝e w zwiàzku
z ruchem pojazdu szynowego;

• Wypadek przy pracy – nieszcz´Êliwy wypadek, w którym uczestniczył
Ubezpieczony oraz który nastàpił:

1) podczas lub w zwiàzku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego
na rzecz odpowiedniego sàduwskazanegowUstawie o kuratorach
sàdowych, zwykłych czynnoÊci wynikajàcych z zakresu obowiàzków
słu˝bowych i charakteru wykonywanej pracy lub poleceƒ
przeło˝onych;

2) w czasie pozostawania Ubezpieczonego w dyspozycji odpowied-
niego sàdu wskazanego w Ustawie o kuratorach sàdowych
w drodze mi´dzy siedzibà Ubezpieczajàcego a miejscem
wykonywania obowiàzków wynikajàcych ze stosunku pracy;

3) w czasie trwania podro˝y słu˝bowej w okolicznoÊciach innych
ni˝ okreÊlone w pkt. 1, chyba, ˝e wypadek został spowodowany
post´powaniem Ubezpieczonego, które nie pozostawało
w zwiàzku z wykonywaniem powierzonych mu zadaƒ.

Wypadek przy pracy musi byç potwierdzony w przedstawionej
Towarzystwu karcie wypadku sporzàdzonej zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami prawa dotyczàcymi Êwiadczeƒ z tytułu wypadków
przy pracy. Za wypadek przy pracy nie uwa˝a si´ zdarzenia
zaistniałego w drodze do lub z pracy;

• Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszcz´Êliwego
wypadku – trwałe, nie rokujàce poprawy uszkodzenie danego
organu, narzàdu lub układu, polegajàce na fizycznej utracie tego
organu, narzàdu lub układu lub upoÊledzeniu jego funkcji. Obejmuje
tylko i wyłàcznie przypadki umieszczone w Tabeli uszczerbków
na zdrowiu, stanowiàcej załàcznik nr 1 do OWU. Zgodnie z tà
tabelà wypłata Êwiadczenia mo˝e nastàpiç zarówno w przypadku
drobniejszych zdarzeƒ typu urazy, oparzenia, jak i powa˝niejszych,
koƒczàcych si´ kalectwem osoby ubezpieczonej, pod warunkiem,
˝e zdarzenia te b´dà skutkowaç powstaniem trwałego uszczerbku
na zdrowiu;

• Uposa˝ony – osoba lub inny podmiot wskazany (na piÊmie
lub elektronicznie) przez Ubezpieczonego, jako uprawniony
do otrzymania Êwiadczenia w przypadku jego Êmierci.

• Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego – w przypadku
poddania si´ przez Ubezpieczonego operacji chirurgicznej
spoÊród 433 wymienionych w katalogu b´dàcym załàcznikiem
do OWU, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu Êwiadczenie
w wysokoÊci odpowiedniej cz´Êci sumy ubezpieczenia aktualnej
w dniu wykonania operacji chirurgicznej: Kategorie: A – 100% SU,
B – 80% SU, C – 60% SU, D – 40% SU, E – 20% SU;

• Pobyt w szpitalu wskutek nieszcz´Êliwego wypadku
lub choroby – całodobowy pobyt w szpitalu na zlecenie lekarza,
w celu leczenia, trwajàcy nieprzerwanie co najmniej 3 kolejne dni
(w przypadku pobytu spowodowanego chorobà) lub co najmniej
1 dni (w przypadku pobytu spowodowanego nieszcz´Êliwym
wypadkiem), słu˝àcy przywracaniu lub poprawie zdrowia.

Âwiadczenie wypłacane jest za ka˝dy dzieƒ pobytu w szpitalu
(maksymalnie za 180 dni). Warunkiem uzyskania powy˝szego
Êwiadczenia jest pobyt w szpitalu trwajàcy nieprzerwanie:

– w przypadku nieszcz´Êliwego wypadku – minimum 1 dzieƒ

– w przypadku choroby – minimum 3 dni

W przypadku pobytu na OIOM, Generali wypłaci dodatkowà
kwot´ okreÊlonà w tabeli za ka˝dy z maksymalnie 5 dni pobytu
na OIOM.

Towarzystwo nie wypłaci Êwiadczenia, jeÊli pobyt Ubezpieczonego
w szpitalu był spowodowany usuwaniem cià˝y, połogiem lub poro-
dem, poza przypadkami, gdy zdiagnozowano komplikacje połogu
bàdê poród o przebiegu patologicznym stanowiàce zagro˝enie dla
˝ycia Ubezpieczonego.

• NiezdolnoÊç do pracy zarobkowej – całkowita niezdolnoÊç
do wykonywania pracy zgodnej z wykształceniem, przyuczeniem
i doÊwiadczeniem na podstawie stosunku pracy, umowy cywilno-
prawnej, wykonywania wolnego zawodu lub do prowadzenia
działalnoÊci gospodarczej. Prawo do Êwiadczenia b´dzie przysłu-
giwało, je˝eli Ubezpieczony b´dzie niezdolny do pracy zarobkowej
nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesi´cy, rozpoczynajàcy
swój bieg w okresie udzielania Ubezpieczonemu ochrony z tytułu
Umowy Dodatkowej dotyczàcej niezdolnoÊci Ubezpieczonego
do pracy zarobkowej.

Program Grupowego Ubezpieczenia na ˚ycie
dla Kuratorów Sàdowych i ich Rodzin

Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego ani podstawy do okreÊlania zobowiàzaƒ z tytułu umowy ubezpieczenia. Warunki
umowy sà dost´pne w siedzibie Ubezpieczajàcego oraz na stronie www.kuratorzy.nasze-swiadczenia.pl.
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