Oferta Ubezpieczenia NNW w ERGO Hestii
na rok szkolny 2022/2023 – ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
NR 16 W KRAKOWIE – SZKOŁA
Osoba obsługująca – Anna Chyćko Biuro Ubezpieczeń
31-232 Kraków ul. Szafirowa 8-Pasaż U2
Tel: 501-718-292 adres e-mail: anna.chycko1@gmail.com

Przedmiot ubezpieczenia Ryzyko NNW
»

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą (z wyłączeniem Iranu )

»

Śmierć w wyniku sepsy

»

Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki

»

Następstwa zawału serca oraz udaru mózgu

»

Wypadki powstałe z tytułu wyczynowego uprawiania sportu

»

Smierć w wyniku zdiagnozowanego koronawirusa

»

Nastepstwa NW powstałych na skutek biernego udziału w aktach terrorystycznych.

Zakres ubezpieczenia
»

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy

»

Forma ubezpieczenia: bezimienna

»

Zakres ubezpieczenia :całodobowy
Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi, przerwami
światecznymi oraz nauką zdalną. Przez 24 godziny na dobę. Ubezpieczamy dzieci, uczniów i personel od
wypadków mogących nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wycieczce i w
życiu prywatnym.

Wyłączenia Odpowiedzialności
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku :
1.

Skutków padaczki rozpoznanej przed dniem objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową oraz padaczki
będącej następstwem chorób lub nieszczęśliwych wypadków zaistniałych przed tym dniem.

2.

Udziału w bójce

3.

Zatruć przewodu pokarmowego

4.

Wskutek działań wojennych

Pozostałe wyłączenia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Biznes & Podróż o symbolu ( PAT/OW071/2108)
oferowanymi przez STU ERGO Hestia SA .

Zestawienie świadczeń w zakresie podstawowym oraz rocznych składek za
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Lp.

Rodzaje świadczeń – Zakres
podstawowy

1

za 100% trwałego uszczerbku

16 000

18 000

20 000

2

śmierć Ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku oraz sepsy do
2 lat od daty wystąpienia

16 000

18 000

20 000

3

śmierć ubezpieczonego w wyniku
wypadku komunikacyjnego

24 000

27 000

30 000

4

śmierć w wyniku popełnienia
samobójstwa

16 000

18 000

20 000

5

częściowy trwały uszczerbek na
zdrowiu

6

dzienne świadczenie szpitalne (NW i
choroba nagła) - (jeżeli pobyt w szpitalu
trwał co najmniej 2 dni, nie mniej niż 24
godziny)

30 zł

7

Zwrot kosztów rehabilitacji

1 500

8

zwrot kosztów leczenia, czyli wydatków
poniesionych wskutek NW (max.
Wypłata do kwoty)

9

SUMA UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ W ZŁ

System świadczeń proporcjonalnych - 1% sumy
ubezpieczenia za 1% uszczerbku

1 600

1 800

2 000

Jednorazowe świadczenie, leczenie
szpitalne (min. 7 dni ) – bez trwałego
uszczerbku na zdrowiu

480

540

600

10

Jednorazowe świadczenie na wypadek
leczenia ambulatoryjnego ( min. 22 dni )
– bez trwałego uszczerbku na zdrowiu

160

180

200

11

Koszty nabycia środków pomocniczych,
protez, gipsów miękkich i innych
przedmiotów ortopedycznych - do
kwoty

6 000

12

koszty odbudowy stomatologicznej
zębów

5 000

13

jednorazowe świadczenie z tytułu
trwałej utraty zdolności do
wykonywania pracy

14

Zwrot kosztów przeszkolenia
zawodowego inwalidów - do kwoty
Składka roczna w zł za osobę

8 000

9 000

10 000

6 000
50

55

61

Zakres podstawowy
Rodzaj świadczenia
(świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku)
śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW, sepsy oraz koronawirusa do 2 lat
od daty wystapienia

Wysokość wypłaty

100% sumy ubezpieczenia

śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

150 % sumy ubezpieczenia

śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa

100 % sumy ubezpieczenia

całkowity 100% uszczerbek na zdrowiu (trwałe inwalidztwo)

100% sumy ubezpieczenia

częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym też:
»

skutki pogryzienie przez psa , pokąsania lub pogryzienia przez inne
zwierzęta oraz ukąszenia owadów

»

poparzenie

»

odmrożenie

»

złamanie, zwichniecie, skręcenie

»

wstrząśnienie mózgu, obicie mózgu,

»

zranienie, rany szarpane, rany cięte

»

uszkodzenie narządu słuchu lub narządu wzroku

»

obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji, upadkiem na
skutek omdlenia, utraty przytomności o nieustalonej przyczynie,

»

następstwa zawału serca

»

następstwa udaru mózgu

»

w wyniku uprawiania sportu w czasie zajęć szkolnych i

wypłata odszkodowania na podstawie
systemu świadczeń proporcjionalnych
– 1% sumy ubezpieczenia za 1%
uszczerbku

pozaszkolnych
»

w wyniku nieudanej próby samobójczej

dzienne świadczenie szpitalne (związane z NW )
- płatne od 1 dnia pobytu, max 90 (jeżeli pobyt w szpitalu trwał

30 /zł za kazdy dzień

co najmniej 2 dni, nie mnniej niż 24 godziny )
dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby w tym
zdiagnozowanym zachorowniem na koronawirusa –
płatne od 1 dnia pobytu,

30 zł / za każdy dzień

max 60 dni (jeżeli pobyt w szpitalu trwał co najmniej 2 dni,
nie mnniej niż 24 godziny )
zwrot kosztów rehabilitacji
Brak udziału własnego .

1 500 PLN

Koszty wypłacane są na podstawie oryginałów rachunków.

jednorazowe świadczenie , leczenie

szpitalne na terenie RP

3% sumy ubezpieczenia

(min 7 dni) - bez trwałego uszczerbku na zdrowiu
jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia ambulatoryjnego na
terenie RP (min 22 dni) - bez trwałego uszczerbku na zdrowiu

1% sumy ubezpieczenia

jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty niezdolnosci do
wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie pod warunkiem, że
rozpoczęła sie ona w okresie ochrony ubezpieczeniowej i trwa co

50 % sumy ubezpieczenia

najmniej 6 miesiecy i bedzie utrzymywac sie co najmniej przez kolejne 24
miesiące liczone od daty jej rozpoczecia
koszty nabycia lub wypożyczenia wyrobów medycznych
koszty odbudowy stomatologicznej zębów
Ergo Hestia nie zwraca kosztów zakupu implantów i implantacji
koszty przeszkolenia zawodowego osób z niepelnosprawnością

koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych przez
Ergo Hestia SA dla uzasadnienia roszczeń

6 000 PLN max do 2 lat od daty wypadku
5 000 PLN max do 2 lat od daty wypadku
6 000 PLN max do 2 lat od daty wypadku

wg załączonych rachunków

zwrot kosztow leczenia, czyli wydatkow poniesionych wskutek NW
na terytorium RP z tytułu:
udzielenia dorażnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej,
pobytu w szpitalu, badań (w tym rezonans magnetyczny, tomograf

10 % Sumy

komputerowy), zabiegów ambulatoryjnych i operacji,

Ubezpieczenia

zakup niezbędnych lekarstw lub środków opatrunkowych przepisanych
przez lekarza.
Brak udziału własnego.
Koszty wypłacane są na podstawie oryginałów rachunków .

W przypadku wystapienia NW ERGO Hestia zapewnia nastepujace świadczenia na terenie RP :
- wizyta lekarza

500 PLN

-wizyta pielęgniarki

500 PLN

- dostarczenie do miejsca poytu leków przepisanych przez lekarza

100 PLN

-transport z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej

500 PLN

- transport z placówki medycznej do miejsca pobytu Ubezpieczonego

500 PLN

- pomoc domowa

500 PLN / max 7 dni

- pomoc psychologiczna

500 PLN

- opieka nad dziećmi

100 PLN dzień / max 5 dni

- ogranizacja opieki nad psami i kotami

300 PLN

- udzielenie informacji o Służbie Zdrowia

-

- powiadominie przez Centrum Alarmowe o zaistnialym zdarzeniu rodziny
oraz zakladu pracy Ubezpieczonego
- korepetycje

7 dni /1 000 PLN / max 1 miesiąc

- assistance funeralne

Powyższe usługi są organizowane wyłączenie przez Centrum Alarmowe ERGO Hestii.

4 000 PLN

Zakres rozszerzony – świadczenia dodatkowe

zasiłek dzienny z tytułu czasowej, pełnej niezdolności do
wykonywania pracy lub nauki.
Limit określony w umowie ubezpieczenia za każdy dzień niezdolności.
Przysługuje od 10 dnia po wypadku, a jeżeli niezdolność do

20 zł /za każdy dzień

2 PLN

nauki lub pracy trwała co najmniej 30 dni - od następnego
dnia po wypadku, nie dłużej jednak niż przez okres 180 dni

jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do

50 % Sumy

wykonywania pracy w jakimkolwiek zawodzie

Ubezpieczenia

3 PLN

zwrot kosztów opercji plastycznych .
Zwrot kosztów przysługuje po wykonaniu operacji na terenie RP

5 000 PLN
3 PLN

po zdarzeniu objetym zakresem ubezpieczenia i spowodowanym NW .
zwrot kosztów pobytu w sanatorium.
Na podstwie skierowania od lekarza.

10 000 PLN

3 PLN

zwrot udokumentowanych dodatkowych kosztów pogrzebu

5 000 PLN

3 PLN

Odpowiedzialność Ergo Hestii ma miejsce tylko w sytuacji, gdy do rozpoznania i zdiagnozowania choroby lub
zdarzenia nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie ubezpieczenia.
Poniższe warunki i stawki mają zastosowania do następujących opcji ubezpieczenia :
wypłata odszkodowania na podstawie systemu świadczeń proporcjonalnych
Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są wypadki powstałe z tytułu rekreacyjnego uprawiania sportu w czasie zajęć
szkolnych i pozaszkolnych.
Sumy ubezpieczenia NNW do wyboru - systemu świadczeń proporcjionalnych
12 000 zł – składka 39 zł
14 000 zł – składka 44 zł
16 000 zł – składka 50 zł
18 000 zł - składka 55 zł
20 000 zł – składka 61 zł
23 000 zł – składka 69 zł
25 000 zł – składka 75 zł
28 000 zł – składka 83 zł

