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CZYM JEST PROGRAM
RABATOWY GENERALI?

PROGRAM RABATOWY GENERALI 
powstał z myślą o Klientach i doradcach 
ubezpieczeniowych współpracujących z naszą 
firmą. 

Jest to miejsce, w którym Klient otrzymuje dostęp 
do atrakcyjnych ofert rabatowych Partnerów oraz 
na produkty Generali. Oferty powiązane są z 
rodzajem posiadanego ubezpieczenia i są 
aktualizowane na bieżąco. Dostęp do nich jest 
całkowicie darmowy. 



IDEA PROGRAMU RABATOWEGO
GENERALI
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Rabaty na produkty i usługi związane z posiadanym ubezpieczeniem

Zniżki na inne ubezpieczenia Generali 

Wspieranie Partnerów biznesowych – firmy, które posiadają grupowe 
ubezpieczenie na życie w Generali, mają możliwość przystąpienia do 
Programu jako Partner



KORZYŚCI DLA KLIENTA, DORADCY 
I DLA PRZEDSIĘBIORCY
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KORZYŚCI DLA PRACODAWCY, 
KTÓRY

WYBIERA GRUPOWE 
UBEZPIECZENIE 

Dodatkowy benefit dla pracowników
– możliwość skorzystania ze zniżek 
na produkty Generali i z rabatów 
u Partnerów

KORZYŚCI DLA KLIENTAKORZYŚCI DLA DORADCY KLIENTA

Możliwość przystąpienia jako
Partner w Programie Rabatowym 
Generali i promowania w nim 
swojej firmy

Możliwość korzystania z 
rabatów u Partnerów 
i zniżek na inne ubezpieczenia 
Generali.

Budowanie relacji ze swoimi 
Klientami

Wsparcie w dosprzedaży dodatkowych 
ubezpieczeń – dodatkowe zniżki na inne 
produkty Generali

Zmniejszenie dyskomfortu 
związanego z wyższą ceną 
ubezpieczenia

Narzędzie do promowania 
oferty Generali poprzez 

możliwość zaoferowania 
dodatkowego, darmowego,
benefitu dla Klienta do polisy.
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PROGRAM
RABATOWY GENERALI 
rabaty.generali.pl

Witryna charakteryzuje się przejrzystym interfejsem

i bardzo wygodną nawigacją pomiędzy kategoriami

ubezpieczeniowymi takimi jak: samochód, dom

i mieszkanie, podróż, życie i zdrowie,

a poszczególnymi sklepami - zarówno onlinowymi jak

i stacjonarnymi. Niewątpliwie każdy znajdzie coś dla

siebie.



KTO MOŻE ZAREJESTROWAĆ 
SIĘ W PROGRAMIE I 
KORZYSTAĆ Z BENEFITÓW ? 

 Do Programu Rabatowego Generali może zarejestrować się Klient 

Generali, będący osobą fizyczną, który ma przynajmniej jedno 

aktywne ubezpieczenie w Generali, tj. takie, które jest opłacone i w 

trakcie ochrony.

 W Programie mogą zarejestrować się:

 Osoby ubezpieczające (polisy indywidualne)

 Osoby ubezpieczone (polisy grupowe na życie)

 Kody rabatowe mogą być wykorzystywane w czynnościach nie 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Kody rabatowe dostępne będą dla Klientów, w zależności od 

posiadanego ubezpieczenia np.: dla Klientów z polisą OC lub OC AC 

dostępne będa kody z sekcji SAMOCHÓD (nie dotyczy to Klientów, 

którzy mają polisę w Proama i bezpieczny.pl).

 Jeśli Klient jest właścicielem kilku polis, np. mieszkaniowej i 

ubezpieczenia na życie, dostępne będzie miał wszystkie kody 

rabatowe z obu sekcji: DOM I MIESZKANIE oraz ŻYCIE I ZDROWIE.
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JAKA POLISA ZOSTANIE 
ROZPOZNANA PODCZAS 
REJESTRACJI ?

Polisa opłacona - polisa lub jej pierwsza rata 

powinna być opłacona, a środki zaksięgowane 

na naszym koncie.

1.

2.

Polisa w trakcie ochrony ubezpieczeniowej –

oznacza to, że jeśli dziś chcę wygenerować 

kody rabatowe – otrzymam je do polisy, która 

startuje najpóźniej dzisiaj. 

POLISY AKCEPTOWANE 
PRZEZ PROGRAM RABATOWY

Polisy na życie zawarte w Merkury+: Generali 
z myślą o Życiu Plus, Zycie Komfort, Certum

Polisy majątkowe zawarte w Merkury+: 
Generali z myślą o aucie, Generali z myślą 
o domu i mieszkaniu, Generali z myślą o NNW –
Dziecko, Generali z myślą o podróży

1.

2.



PROGRAM RABATOWY GENERALI-
PARTNERZY
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PROGRAM RABATOWY GENERALI-
ZNIŻKI NA UBEZPIECZENIA DLA 
KLIENTÓW Z POLISĄ NA ŻYCIE
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1 KOD RABATOWY DO KAŻDEJ Z OFERT/ROK

OFERTA ZNIŻEK DLA KLIENTÓW Z POLISĄ NA ŻYCIE 
OBEJMUJE :

• 10% na ubezpieczenie OC
„Generali, z myślą o aucie”

• 10% na ubezpieczenie OC/AC
„Generali, z myślą o aucie”

• 15% na ubezpieczenie podróży
„Generali, z myślą o podróży”

• 15% na ubezpieczenie domu/mieszkania
„Generali, z myślą o domu i rodzinie”

• 15% na ubezpieczenie kosztów rezygnacji 
z podróży
„Generali, z myślą o domu i rodzinie”



PROGRAM RABATOWY GENERALI-
ZNIŻKI NA UBEZPIECZENIE DLA 
KLIENTÓW Z POLISĄ DOM I MIESZKANIE
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OFERTA DLA KLIENTÓW Z 
UBEZPIECZENIEM NA DOM IMIESZKANIE 
OBEJMUJE:

• 10% na ubezpieczenie OC
„Generali, z myślą o aucie”

• 10% na ubezpieczenie OC/AC
„Generali, z myślą o aucie”

1 KOD RABATOWY DO KAŻDEJ POLISY/ ROK



PROGRAM RABATOWY GENERALI-
10% ZNIŻKI NA UBEZPIECZENIE 
PODRÓŻY
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OFERTA DLA KLIENTÓW Z 
UBEZPIECZENIEM :
SAMOCHODU (OC LUB OC/AC), DOMU 
LUB MIESZKANIA, NNW INDYWIDUALNE
OBEJMUJE:

• 10% na ubezpieczenie podróży
„Generali, z myślą o podróży”

1 KOD RABATOWY DO KAŻDEJ POLISY/ ROK
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JAK SKORZYSTAĆ ZE 
ZNIŻEK W PROGRAMIE 
RABATOWYM ?

Dołącz do grona naszych Klientów. 

Kup polisę w Generali! 

1.

2.

3.

Wejdź na rabaty.generali.pl 

Kliknij ZAREJESTRUJ SIĘ

na górze ekranu
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REJESTRACJA

• Wpisz dane osobowe tj: imię, nazwisko, nr 

telefonu i adres e-mail.

• Uzupełnij numer PESEL. 

• Utwórz hasło.

• Ostatnim krokiem, ale niezbędnym w procesie 

rejestracji jest zapoznanie się z treścią zgód -

wszystkie można zaznaczyć za pomocą 

pierwszego check boxa. 

Uzupełnij krótki formularz rejestracji 
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WERYFIKACJA

Jeśli weryfikacja przebiegła pomyślnie 

(znaleźliśmy aktywne polisy w naszych 

systemach) to pojawi się komunikat o tym, 

że na wskazany przez Ciebie adres e-mail 

został wysłany link aktywacyjny. 

UWAGA! Jeśli weryfikacja nie przebiegnie 

pomyślnie, konto nie zostanie utworzone, a dane 

podane podczas rejestracji zostaną usunięte.
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LOGOWANIE

Wprowadź w odpowiednie pola swój adres

e-mail oraz hasło, a nastepnie kliknij 

"ZALOGUJ". 
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LOGOWANIE

Po zalogowaniu zobaczysz dostępne dla siebie

kategorie rabatowe. Te, które będą widoczne na

pasku na górze (np. SAMOCHÓD, ZYCIE I

ZDROWIE) będziesz mógł pobrać kody rabatowe.

Wyszarzane sekcje oznaczają, że nie masz jeszcze

polis z tych kategorii produktowych.



JAK POBRAĆ 
KOD RABATOWY ?

1.Kliknij w kategorię produktów w której posiadasz 

ubezpieczenie na górze strony lub na boxach pod 

bannerem

2. Wybierz ofertę dla siebie

3. Zapoznaj się z treścią Regulaminu

4. Kliknij „Pobierz kod rabatowy”

5. Skorzystaj z kodu wg. instrukcji - wyślij kod 

SMS, E-mailem lub pobierz jako pdf (w zależności 

od oferty)
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Po pobraniu kodów zawsze możesz do nich

wrócić przechodząc do opcji „MOJE KONTO”

a następnie MOJE KODY. 

W każdej chwili możesz sprawdzić pełną ofertę rabatów,

nawet jeśli nie posiadasz danego ubezpieczenia.
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Masz pytania? Napisz do nas: 

program.rabatowy@generali.pl

Sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy!

Wejdź na rabaty.generali.pl


