Grupowe Ubezpieczenie

Covid-19
Kwiecień 2020

Co dziś chcesz
chronić najbardziej?

Dziś każdy myśli o tym
jak skutecznie
zabezpieczyć się
przed
Koronawirusem
Covid-19

100 mln euro
tyle Grupa Generali przeznaczy na wsparcie walki
z kryzysem wywołanym przez Covid-19

Dlatego już dziś pomyśl o
Grupowym ubezpieczeniu
Covid-19

Grupowe Ubezpieczenie Covid-19

to ubezpieczenie
zawierane w formie
grupowej,
bezimiennej

dedykowane Pracodawcy
z możliwością ochrony
wszystkich jego
Pracowników w wieku do
70 lat

ze składką
sponsorowaną przez
Pracodawcę

Ubezpieczeniem mogą zostać objęci Pracownicy wszystkich branż o ile
Pracodawca zdecyduje się sponsorować składkę całej Załodze.

w pełni elektroniczne,
z prostą i szybką
ścieżką zawarcia

Grupowe Ubezpieczenie Covid-19
zakres ochrony
Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Wariant 100

Wariant 200

Wariant 300

Pobyt w SZPITALU wskutek Covid-19 min.7 dni

100 PLN / 1dzień

200 PLN / 1dzień

300 PLN / 1dzień

(maks. wypłata za 14 dni)

(maks. 1400 PLN)

(maks. 2800 PLN)

(maks. 4200 PLN)

Pobyt na OIOM wskutek Covid-19

2 000 PLN

4 000 PLN

6 000 PLN

Covid-19 Assistance

TAK

TAK

TAK

Składka roczna za Pracownika

49,90 PLN

69,90 PLN

89,90 PLN

wskutek Covid-19

kwota wypłaty nie zależy od liczby dni spędzonych na OIOM

Pracownik, który trafił na OIOM

Pracownik, który trafił do SZPITALA

wskutek Covid-19 otrzyma dodatkowe świadczenie
w ustalonej kwocie zależnej od wybranego wariantu ubezpieczenia
przez swojego Pracodawcę.

wskutek Covid-19 otrzyma świadczenie w zależności od liczby dni spędzonych w
szpitalu. WARUNEK - hospitalizacja rozpoczęła się po zawarciu umowy
ubezpieczenia i trwała minimum 7 dni., a Covid-19 zdiagnozowano w trakcie
trwania umowy.

Covid-19 ASSISTANCE
tel. + 48 22 203 79 27

Covid-19 ASSISTANCE
zakres ochrony
Zakres usług dla Ubezpieczonego po wypisie ze szpitala
(min. 7 dniowy pobyt w szpitalu wskutek Covid-19)

Limit na 14 dni
od momentu wypisu ze szpitala

Wizyta domowa lub telefoniczne/video konsultacja lekarza pierwszego kontaktu

bez limitu

Transport medyczny karetką lub samochodem

1 raz

Transport medyczny ze szpitala do miejsca zamieszkania

do 300 km

Transport do specjalistycznej placówki medycznej

1 raz

Pomoc pracownika opieki pomocy rodzinnej lub opiekuńczej

do 5 dni po 5 godzin

Opieka nad dziećmi lub osobami starszymi

do 5 dni po 5 godzin

Transport dziecka do szkoły

5 razy

Opieka domowa po hospitalizacji, jeśli Ubezpieczony jest pozbawiony opieki bliskich:





zakupy artykułów spożywczych pierwszej potrzeby,
codzienne porządki domowe,
dostawa oraz przygotowanie posiłków,
podlewanie kwiatów

Opieka nad zwierzętami domowymi (psa lub kota należącego do ras domowych, z wyłączeniem ras uznanych za
agresywne) - karmienie, wyprowadzenie na spacer, dbałość o higienę zwierzęcia

bez limitu
(koszty produktów pokrywa Ubezpieczony)

do 5 dni po 1 godzinie

Dla wszystkich Ubezpieczonych 2 telefoniczne/video konsultacje z psychologiem, w przypadku:




gdy w bliskiej okolicy Ubezpieczonego odnotowano przypadek Covid-19 u znanej Ubezpieczonemu osoby
gdy Ubezpieczony lub członek rodziny Ubezpieczonego stracił pracę
śmierci bliskiego członka rodziny

Dlaczego warto?

Korzyści dla PRACODAWCY
• Realne WSPARCIE DLA BIZNESU – utrzymanie Pracowników niezbędnych dla
funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Potwierdzenie PRESTIŻU
morale załogi

FIRMY – wizerunek Pracodawcy, który dba o bezpieczeństwo i

• Uzupełnienie działań PREWENCYJNYCH (żel, maseczka, ubezpieczenie)

• PROSTE, SZYBKIE i w pełni ELEKTRONICZNE ZAWARCIE – brak deklaracji,
brak list Pracowników

Korzyści dla PRACOWNIKA
• Realna POMOC DLA PRACOWNIKA – we Włoszech już 400 tysięcy Pracowników jest
objętych ochroną ubezpieczeniową

• ROZSZERZENIE
GRUPOWEGO

dotychczas funkcjonującego UBEZPIECZENIA

• OCHRONA już OD PIERWSZEGO DNIA po dniu akceptacji oferty, brak karencji
• Dodatkowe WSPARCIE FINANSOWE i SZEREG USŁUG
w okresie rekonwalescencji dla osób dotkniętych koronawirusem

• Video – Konsultacje, czyli POMOC
zdrowych

DODATKOWYCH

DLA WSZYSTKICH Pracowników, również tych

Grupowe Ubezpieczenie Covid-19
proces zawarcia

1.
.

2.

3.
.

Pośrednik mailowo przekazuje ofertę Grupowego Ubezpieczenia Covid-19 Klientowi (Ubezpieczającemu):
• OWU, Kartę Produktu, Klauzulę Informacyjną oraz Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
• opis produktu – 3 warianty do wyboru
• gotowe materiały informacyjne dla Pracowników

Po akceptacji oferty przez Klienta (Ubezpieczającego), Pośrednik wysyła na adres zawarcie@generali.pl
prośbę o wystawienie polisy. W tytule dopisuje: „Covid-19”, a w treści maila podaje:
•
•
•
•
•

pełną nazwę Klienta (Ubezpieczającego), adres, NIP/REGON
liczbę Pracowników
Dodatkowo należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO OD KLIENTA
wnioskowaną datę początku ochrony
do zawierania umowy w jego imieniu lub ofertę zaakceptowaną
nazwę wybranego wariantu
przez 2 osoby uprawnione do reprezentacji Ubezpieczającego.
numer SOS Pośrednika (majątkowy)

Na podstawie otrzymanych informacji,
Generali przygotowuje polisę i odsyła mailowo do Pośrednika.
Ubezpieczający ma 14 dni prolongaty na opłacenie składki,
a dane potrzebne do przelewu znajdzie na polisie.

Grupowe Ubezpieczenie Covid-19
jak zgłosić szkodę?
Po powrocie ze szpitala, Pracownik zgłasza szkodę
ONLINE. Co to oznacza?

na stronie generali.pl wchodzi na STREFĘ KLIENTA
i klika ZGŁOŚ SPRAWĘ ONLINE
.
wybiera SZKODA Z UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

wypełnia FORMULARZ – potrzebny będzie
numer polisy oraz :

•

dokumentacja medyczna potwierdzającą pobyt w szpitalu na
skutek zakażenia Covid-19 (karta informacyjna leczenia
szpitalnego)

•

zaświadczenie od Pracodawcy (np. email) potwierdzające, że
w czasie hospitalizacji na skutek zakażenia Covid-19, osoba
zgłaszająca szkodę była Pracownikiem Ubezpieczającego

Zapraszam do kontaktu

Szczegółowe
informacje
znajdziesz w OWU
na stronie
www.generali.pl

Wszelkie pytania
możesz kierować
pod nr telefonu

e-mail:
Dariusz.Strugala@g
enerali.pl

Ubezpieczaj online
#zostańwdomu

510 999 098

Niniejszy materiał stanowi wewnętrzny dokument Generali T.U. S.A. i jest skierowany wyłącznie do dystrybutorów ubezpieczeń oraz współpracowników dystrybutorów Generali T.U. S.A.
Adresaci niniejszego dokumentu ponoszą odpowiedzialność za udostępnienie go Klientom i potencjalnym Klientom Generali T.U. S.A. Ma on wyłącznie charakter szkoleniowy i informacyjny oraz nie
stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również
informacje na temat zasad działania produktu określone są w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia COVID-19 przekazywanych Klientowi przed objęciem ochroną ubezpieczeniową.

