
Specjalna oferta Ubezpieczenia Utraty Dochodu 

dedykowana dla lekarzy  

Od 01 lutego 2017 roku funkcjonuje dostępne dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej  

Ubezpieczenie Utraty Dochodu wraz z ubezpieczeniem na życie.                             

Jest to Specjalny program  dedykowany dla lekarzy wynegocjowany przez Brokera 

Ubezpieczeniowego PWS Konstanta S.A. z GENERALI  ŻYCIE TU S.A., który spełnia 

oczekiwania ubezpieczonych lekarzy. 

W drugą rocznicę Polisy wprowadzona została Dodatkowa Promocja:  

W stosunku do osób wypełniających online deklarację przystąpienia do 

ubezpieczenia w dniach od 01.01.2019r do dnia 26.03.2019r karencje 

wskazane w OWU nie będą miały zastosowania za wyjątkiem karencji z tytułu 

Umowy Dodatkowej dotyczącej: 

- urodzenia Dziecka gdzie karencja wynosi 9 miesięcy, 

- Czasowej Niezdolności do Pracy Zarobkowej, gdzie karencja zostanie obniżona z 

6 miesięcy na 3 miesiące.  

I. ZALETY PROGRAMU 

1. Zabezpieczenie dochodów lekarza: 

Świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby lub NNW 

wypłacane  ryczałtowo niezależnie od wysokości osiąganego dochodu: 

– dostępne są 3 warianty ubezpieczenia dla świadczenia czasowej niezdolności do pracy: 

 wariant I – łączne świadczenie 120 000,00zł – stawka dzienna 364,00zł 
 wariant II – łączne świadczenie 68 000,00zł – stawka dzienna 206,00zł 

 wariant III – łączne świadczenie 33 000,00zł – stawka dzienna 100,00zł 

– świadczenie wypłacane od 34 dnia do 330 dni czasowej niezdolności do pracy 

Ubezpieczonego 

– wypłata za każdy dzień niezdolności do pracy (płatne od zakończenia okresu wyczekiwania 

trwającego 33 dni) 

2. Dodatkowo ponad 30 świadczeń, w tym ochrona dla najbliższych lekarza m.in. 

 trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – od 500 zł do 1 000 zł za 1% uszczerbku na 

zdrowiu, 

 poważne zachorowanie (14 chorób ) 

 pobyt w szpitalu w wyniku NNW i zachorowaniu, 

 operacje wg katalogu OWU 

 ubezpieczenie na życie (zgon w wyniku NNW i zgon naturalny), 

 ochrona współmałżonka i dzieci 

3. Brak ankiety medycznej 



4. Brak wyłączenia odpowiedzialności z tytułu chorób, które wystąpiły przed 

przystąpieniem do ubezpieczenia, poza zdarzeniami wyłączonymi w OWU i klauzuli 

Czasowej Niezdolności do Pracy (SWU)  

5. Możliwość otrzymania dodatkowych świadczeń wraz ze świadczeniem z tytułu utraty 

dochodu – świadczenia sumują się. 

6. Niska, płatna miesięcznie składka niezależna od wieku oraz specjalizacji 

7. Sprawdzony ubezpieczyciel: Generali Życie TU SA (program ubezpieczenia funkcjonuje 

w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej od 7 lat) 

8. Prosty i szybki sposób przystąpienia do ubezpieczenia polisagrupowa.pl 

9. Indywidualne konto klienta 

II. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA 

Do Grupowego Ubezpieczenia na Życie może przystąpić: 

 Lekarz, lekarz dentysta, który nie ukończył 65 roku życia. 

 Małżonek lub partner życiowy ubezpieczonego lekarza oraz pełnoletnie dziecko, którzy 

w dniu wypełnienia deklaracji ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 65 roku życia. 

 Osoby, które w dniu składania wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia nie przebywają 

na zwolnieniu lekarskim, nie są hospitalizowane i nie posiadają orzeczenia o czasowej 

niezdolności do pracy. 

III. PRZYSTĄPIENIE DO  UBEZPIECZENIA 

 

Do ubezpieczenia można przystąpić w 4 prostych krokach przez stronę internetową 
www.polisagrupowa.pl 
 

Krok 1 
Po zapoznaniu się z warunkami (OWU i SWU) wybierz wariant ubezpieczenia i wypełnij 

kolejne kroki formularza przystąpienia do ubezpieczenia. 

Krok 2 
 Na adres email otrzymasz wypełnioną deklarację z indywidualnym numerem  wraz ze 

wskazanym nr konta do opłacenia comiesięcznej składki.  

Krok 3 
Wydrukuj deklarację, niezwłocznie podpisz i wyślij na adres:  

Polisa Grupowa Sp. z o.o .ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała  

Krok 4 Dokonaj płatności zgodnie z instrukcją, którą otrzymasz wraz z deklaracją na adres email 

Potwierdzenie 

ubezpieczenia 

Po spełnieniu ww. warunków otrzymasz od Zakładu Ubezpieczeń wiadomość SMS z 

potwierdzeniem objęcia ochroną ubezpieczeniową, 

Twój indywidualny Certyfikat ubezpieczenia będziesz mógł pobrać w panelu Klienta w 

Generali Życie T.U. S.A. oraz w Twoim panelu Klienta na stronie internetowej 

www.polisagrupowa.pl. Nastąpi to najpóźniej do końca pierwszego miesiąca udzielanej Ci 

ochrony ubezpieczeniowej. 

 

 

 

IV. ZGŁOSZENIE SZKODY 
 

1) Elektroniczne zgłoszenie szkody: szkody.zycie@generali.pl 
2) Szczegółowe informacje oraz druki zgłoszenia szkód są dostępne na stronie internetowej 

www.polisagrupowa.pl w zakładce Likwidacja szkód.  
3) Uproszczona weryfikacja i likwidacja szkody 

 

 

http://www.polisagrupowa.pl/
http://www.polisagrupowa.pl/
mailto:szkody.zycie@generali.pl


V. ZAKRES UBEZPIECZENIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 

Rodzaj wariantu ochrony 

ubezpieczeniowej 

Warianty z Utratą dochodu Warianty bez Utraty dochodu 

Podgrupa 5 Podgrupa 4 Podgrupa 3  Podgrupa 2   Podgrupa 1 i 6* 

Czasowa niezdolność do pracy -                           

UTRATA DOCHODÓW                      

(w wyniku choroby lub wypadku) 

120 000 zł 68 000 zł 33 000 zł - - 

 11 000 zł 

ryczałt 

miesięczny!  

 6 100 zł ryczałt 

miesięczny!  

 3 000 zł 

ryczałt 

miesięczny!  

- - 

Trwały uszczerbek na Zdrowiu wskutek NW - za 

1% uszczerbku 
1 000,00 zł 1 000,00 zł 500,00 zł 1 000,00 zł 500,00 zł 

Trwały Uszczerbek na Zdrowiu wskutek Zawału 

Serca lub Udaru Mózgu - za 1% uszczerbku 
1 000,00 zł 1 000,00 zł 400,00 zł 1 000,00 zł 400,00 zł 

Poważne zachorowania Ubezpieczonego (14 chorób 

- w tym zawał, udar, nowotwór złośliwy, WZW) 
10 000,00 zł 10 000,00 zł 5 000,00 zł 10 000,00 zł 5 000,00 zł 

Operacje chirurgiczne do 4 000,00 zł do 4 000,00 zł do 4 000,00 zł  do 4 000,00 zł   do 4 000,00 zł  

Pobyt w szpitalu - świadczenie za każdy dzień  od 100 do 300 zł od 100 do 300 zł od 75 do 250 zł  od 100 do 300 zł    od 75 do 250 zł   

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE !!! DO 300 000 ZŁ 

Śmierć Ubezpieczonego  100 000,00 zł 100 000,00 zł 40 000,00 zł 100 000,00 zł 40 000,00 zł 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 

wypadku 
200 000,00 zł 200 000,00 zł 100 000,00 zł 200 000,00 zł 100 000,00 zł 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca i udaru 

mózgu 
200 000,00 zł 200 000,00 zł 80 000,00 zł 200 000,00 zł 80 000,00 zł 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku 

komunikacyjnego 
250 000,00 zł 250 000,00 zł 140 000,00 zł 250 000,00 zł 140 000,00 zł 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy 250 000,00 zł 250 000,00 zł 140 000,00 zł 250 000,00 zł 140 000,00 zł 

Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku 

komunikacyjnego przy pracy 
300 000,00 zł 300 000,00 zł 180 000,00 zł 300 000,00 zł 180 000,00 zł 

DODATKOWE ŚWIADCZENIE DLA LEKARZA 

Niezdolność do pracy zarobkowej Ubezpieczonego 

(trwała) 
10 000,00 zł 10 000,00 zł 8 000,00 zł 10 000,00 zł 8 000,00 zł 

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu 

Ubezpieczonego - 1% urazu 
200,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 

Poważne zachorowanie Współmałżonka (13 chorób 

- w tym zawał, udar, nowotwór złośliwy) 
7 500,00 zł 7 500,00 zł 4 000,00 zł 7 500,00 zł 4 000,00 zł 

Urodzenie dziecka 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 200,00 zł 1 500,00 zł 1 200,00 zł 

Poważne zachorowanie Dziecka (10 chorób w tym 

cukrzyca, nowotwór złośliwy) 
5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 

Leczenie specjalistyczne (chemioterapia, radioterapii, 

terapia interferonów, wszczepienie 

kardiokonwertera/defibrylatora; rozrusznika serca; 

ablacja) 

3 500,00 zł 3 500,00 zł 2 000,00 zł 3 500,00 zł 2 000,00 zł 

Operacje chirurgiczne (katalog 433 operacji):  4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 

Kategoria A 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 

Kategoria B 3 200,00 zł 3 200,00 zł 3 200,00 zł 3 200,00 zł 3 200,00 zł 

Kategoria C 2 400,00 zł 2 400,00 zł 2 400,00 zł 2 400,00 zł 2 400,00 zł 

Kategoria D 1 600,00 zł 1 600,00 zł 1 600,00 zł 1 600,00 zł 1 600,00 zł 

Kategoria E 800,00 zł 800,00 zł 800,00 zł 800,00 zł 800,00 zł 

Otwarty katalog operacji (operacje niewymienione 

w katalogu operacji) - 10% sumy ubezpieczenia 
150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 

Pomoc medyczna ( w tym wizyta pielęgniarki, 

dostawa leków) 
TAK TAK TAK  TAK   TAK  



Refundacja kosztów naprawy lub zakupu 

przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych w następstwie NW 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po 

pobycie w szpitalu 
200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 

ŚMIERĆ NAJBLIŻSZYCH 

Śmierć Współmałżonka 10 000,00 zł 10 000,00 zł 7 500,00 zł 10 000,00 zł 7 500,00 zł 

Śmierć Współmałżonka wskutek nieszczęśliwego 

wypadku 
20 000,00 zł 20 000,00 zł 15 000,00 zł 20 000,00 zł 15 000,00 zł 

Śmierć Współmałżonka wskutek wypadku 

komunikacyjnego 
30 000,00 zł 30 000,00 zł 22 500,00 zł 30 000,00 zł 22 500,00 zł 

Osierocenie Dziecka 4 000,00 zł 4 000,00 zł 3 000,00 zł 4 000,00 zł 3 000,00 zł 

Urodzenie Dziecka Martwego 3 000,00 zł 3 000,00 zł 2 400,00 zł 3 000,00 zł 2 400,00 zł 

Śmierć Dziecka  3 000,00 zł 3 000,00 zł 2 500,00 zł 3 000,00 zł 2 500,00 zł 

Śmierć Rodziców 2 000,00 zł 2 000,00 zł 1 500,00 zł 2 000,00 zł 1 500,00 zł 

Śmierć Teściów 2 000,00 zł 2 000,00 zł 1 500,00 zł 2 000,00 zł 1 500,00 zł 

POBYT W SZPITALU DO 14 DNI - OD 90,00 ZŁ DO 300.00 ZŁ ZA DZIEŃ 

Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek 

nieszczęśliwego wypadku  
200,00 zł 200,00 zł 150,00 zł 200,00 zł 150,00 zł 

Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek 

choroby 
120,00 zł 120,00 zł 90,00 zł 120,00 zł 90,00 zł 

Świadczenie z tytułu pobytu na OIOM (lub zamiennie 

OIT) - jednorazowo / za dzień pobytu (5 dni) 
200,00 zł 200,00 zł 150,00 zł 200,00 zł 150,00 zł 

Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek 

wypadku komunikacyjnego  
250,00 zł 250,00 zł 200,00 zł 250,00 zł 200,00 zł 

Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek 

wypadku komunikacyjnego w pracy 
300,00 zł 300,00 zł 250,00 zł 300,00 zł 250,00 zł 

Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek 

wypadku przy pracy 
250,00 zł 250,00 zł 200,00 zł 250,00 zł 200,00 zł 

Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu 

spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu 
170,00 zł 170,00 zł 140,00 zł 170,00 zł 140,00 zł 

Świadczenie za rekonwalescencję po pobycie w 

szpitalu- za dzień  
50,00 zł 50,00 zł 40,00 zł 50,00 zł 40,00 zł 

POBYT W SZPITALU POWYŻEJ 14 DNI DO 180 DNI - OD 75,00 ZŁ DO 130,00 ZŁ ZA DZIEŃ 

Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek 

nieszczęśliwego wypadku  
100,00 zł 100,00 zł 75,00 zł 100,00 zł 75,00 zł 

Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek 

choroby 
100,00 zł 100,00 zł 75,00 zł 100,00 zł 75,00 zł 

Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek 

wypadku komunikacyjnego (od 14-do 30 dnia)  
115,00 zł 115,00 zł 90,00 zł 115,00 zł 90,00 zł 

Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu w skutek 

wypadku komunikacyjnego w pracy (od 14-do 30 

dnia)  

130,00 zł 130,00 zł 105,00 zł 130,00 zł 105,00 zł 

Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu w skutek 

wypadku w pracy (od 14-do 30 dnia)  
115,00 zł 115,00 zł 90,00 zł 115,00 zł 90,00 zł 

Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu 

spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu 

(od 14-do 30 dnia)  

115,00 zł 115,00 zł 90,00 zł 115,00 zł 90,00 zł 

SKŁADKA MIESIĘCZNA  233,00 zł 165,00 zł 91,00 zł 84,00 zł 51,00 zł 

      

Dla lekarzy, którzy nie mają potrzeby skorzystania z wariantu z utratą dochodów udostępnia się warianty ochronne: 

Podgrupa 1 oraz Podgrupa 2.  

* Podgrupa 6 skierowana jest do członków rodzin lekarza: małżonkowie, partnerzy życiowi oraz dorosłe dzieci lekarzy, 

którzy ubezpieczą się w proponowanym programie ( z utratą dochodów lub bez). 

 

 



VI. WSZYSTKIE  ŚWIADCZENIA KUMULUJĄ SIĘ  

- przykłady zdarzeń objętych ochroną  
 

Przykłady szkód  i wysokości świadczeń w wariancie Podgrupy 5 – składka 233 zł 

 

1. Lekarz uległ wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku, którego doznaje uszczerbku na zdrowiu w wysokości 15% 

(otwarte złamania), przebywał w szpitalu 30 dni, poddany został zabiegowi operacyjnemu, czasowa niezdolność     
do pracy wynosiła 183 dni – świadczenia jakie otrzyma to: 

 

Czasowa niezdolność do pracy - utrata dochodów: (183 dni – 33 dni) – lekarz otrzyma świadczenie za 150 dni        
w wysokości 54 600 zł 

Dodatkowe świadczenia: 
+ z tytułu uszczerbku na zdrowiu: 15 000 zł (15%x 1 000 zł) + z tytułu przebytej operacji chirurgicznej: 1600 zł                  

+ z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni: 3 500 zł (250 zł za każdy dzień) oraz 2 000 zł za pozostały okres pobytu                

do 30 dnia – łączna kwota wypłaconych świadczeń dodatkowych 5 500 zł. 
 

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ NALEŻNYCH ŚWIADCZEŃ TO: 76 700,00 zł  

 
2. Lekarz przebył zawał serca, dokonana była przezskórna angioplastyka wieńcowa, czasowa niezdolność do pracy 

wynosiła 60 dni, uszczerbek na zdrowiu wynosi 15%, przebywał w szpitalu 4 dni -  świadczenia jakie otrzyma to: 
 

Czasowa niezdolność do pracy – utrata dochodów:  (60 dni -33 dni) - lekarz otrzyma świadczenie za 27 dni                  

w wysokości   9 801 zł 

Dodatkowe świadczenia:  
+ z tytułu uszczerbku na zdrowiu: 15 000 zł (15%x 1 000 zł) + z  tytułu poważnego zachorowania: 10 000 zł                              

+ z tytułu przebytej operacji (wg. katalogu operacji): 2400 zł + z tytułu leczenia szpitalnego: 600 zł (150 zł za każdy 
dzień) - łączna kwota wypłaconych świadczeń dodatkowych 28 000 zł  

 

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ NALEŻNYCH  ŚWIADCZEŃ TO: 37 801 zł  

 

3. Lekarz zachorował na nowotwór złośliwy; czasowa niezdolność do pracy wynosiła 440 dni, przebywał w szpitalu 
180 dni, przebył operacje chirurgiczne, zastosowano leczenie specjalistyczne (radioterapia) - świadczenia jakie 

otrzyma to: 

 

Czasowa niezdolność do pracy – utrata dochodów: lekarz otrzyma maksymalne świadczenie - za 330 dni –                   

w wysokości 120 000 zł (świadczenie wypłacane co miesiąc 10 900 zł do 11 284 zł w zależności od miesiąca)   

Dodatkowe świadczenia: 

+ tytułu poważnego zachorowania: 10 000 zł + z tytułu przebytej operacji: 4 000 zł + z tytułu leczenia 

specjalistycznego (radioterapia): 3 500 zł + z tytułu pobytu w szpitalu do 14 dni: 1 680 zł  (120 zł za każdy dzień)  
+ 16 600 zł za pozostały okres pobytu do 180 dni - łączna kwota wypłaconych świadczeń dodatkowych 35 780 zł  

 

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ NALEŻNYCH ŚWIADCZEŃ TO: 155 780 zł  

 

4. Lekarz zachorował na nowotwór złośliwy; przebywał w szpitalu 180 dni, czasowa niezdolność do pracy wynosi 265 
dni, przebył operację chirurgiczną, zastosowano leczenie specjalistyczne (radioterapia). Pomimo podjętego leczenia 

następuje zgon naturalny. Świadczenia jakie otrzyma to: 

 
Czasowa niezdolność do pracy – utrata dochodów: (265 dni-33 dni) - lekarz otrzyma świadczenie - za 232 dni w 

wysokości  84 448 zł (świadczenie wypłacane co miesiąc od 10 920 zł do 11 284 zł w zależności od miesiąca)  

Dodatkowe świadczenia: 

 + tytułu poważnego zachorowania: 10 000 zł + z tytułu przebytej operacji: 4 000 zł + z tytułu leczenia   

specjalistycznego (radioterapia): 3 500 zł + z tytułu leczenia szpitalnego do 14 dni: 1 680 zł + 16 600 zł za pozostały 
okres pobytu do 180 dni + zgon naturalny: 100 000 zł (wypłacany rodzinie zmarłego) - łączna kwota wypłaconych 

świadczeń dodatkowych 135 780 zł 
 

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ NALEŻNEGO ŚWIADCZENIA TO: 220 228 zł  
 



 


