
Szanowni Rodzice! 

 

Informujemy, iż po analizie otrzymanych ofert ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków dla młodzieży na rok szkolny 2018/2019 decyzją Rady Rodziców została wybrana oferta 

STU Ergo Hestia S.A. 

 

Roczny koszt ubezpieczenia wynosi 52 zł /osobę 

Suma ubezpieczenia NNW: 15 000 zł  

 

Zakres ubezpieczenia:  

 

 Zakres terytorialny/czasowy ochrony: 365 dni w roku, 24 h/dobę,  
na terenie RP i poza granicami kraju 

 uprawianie sportu przez uczniów: objęci wszyscy uczniowie uprawiający sport w ramach klas 
sportowych oraz szkolnych klubów sportowych (tzw.SKS) oraz w życiu prywatnym  w ramach 
ubezpieczenia.  

 Śmierć wskutek zawału  serca i udaru mózgu (jeżeli nie są następstwem istniejącej choroby 
przewlekłej): zdarzenia traktowane jako następstwa NNW w ramach ubezpieczenia 

 Likwidacja szkód: uproszczona, wypłata szkód na podstawie dokumentacji medycznej bez 
konieczności powołania komisji  

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

  

Suma ubezpieczenia 15 000 zł 
Rodzaje świadczeń 

W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową, 
jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od daty jego wystąpienia 15 000 zł 

W przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową 
na terenie placówki do której uczęszcza Ubezpieczony, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od daty jego 
wystąpienia – dodatkowo 50% określonej w umowie sumy ubezpieczenia 

22 500 zł  

Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego: 
a) w przypadku uszczerbku w wysokości 100% – pełną sumę ubezpieczenia określoną w umowie, 
b) w przypadku uszczerbku częściowego – procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego 
uszczerbku na zdrowiu 

15 000 zł 

150 zł 

W przypadku nieszczęśliwego wypadku, którego następstwa nie spowodowały trwałego uszczerbku na 
zdrowiu Ubezpieczonego, a wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej połączonej z dalszym 
leczeniem (wymagały co najmniej jednej wizyty kontrolnej) – świadczenie jednorazowe 1% sumy ubezpieczenia 
na każde zdarzenie 

150 zł 

Zwrot kosztów leczenia pozostających w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, w tym również kosztów 
odbudowy stomatologicznej zębów stałych, kosztów rehabilitacji, pod warunkiem że zostały one poniesione na 
terytorium RP w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku Za koszty leczenia uważa się koszty poniesione 

na: wizyty i konsultacje lekarskie, leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne, w tym koszty pobytu w placówce osoby 

towarzyszącej, zabiegi ambulatoryjne, zabiegi operacyjne, badania zlecone przez lekarza, zakup leków oraz środków 

opatrunkowych, transport z miejsca wypadku ubezpieczeniowego do szpitala lub ambulatorium, rehabilitację, 

odbudowę stomatologiczną zębów stałych, w tym implanty oraz koszty poniesione na zakup nowych okularów , 

aparatw  słuchowych i ortodontycznych 

do  
4 500 zł 



Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych 
pozostających w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, pod warunkiem że zostały one poniesione na 
terytorium RP w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku 

do  
3 000 zł 

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów pozostających w związku z nieszczęśliwym 
wypadkiem, pod warunkiem że zostały one poniesione na terytorium RP w okresie nie dłuższym niż 2 lata od 
daty wypadku 

do  
3 000 zł 

W przypadku rozstroju zdrowia Ubezpieczonego spowodowanego sepsą – świadczenie jednorazowe na 
każdy wypadek 

1 000 zł 

W przypadku śmierci Ubezpieczonego (dziecka, ucznia w wieku do 25 lat) z powodu wrodzonej wady serca 
– świadczenie jednorazowe 
Wada wrodzona serca – wrodzona nieprawidłowość anatomiczna budowy serca potwierdzona dokumentacją lekarską; 

świadczenie z tytułu wrodzonej wady serca jest wypłacane nie wcześniej niż po otrzymaniu dokumentacji medycznej 

opisującej rodzaj i charakter nieprawidłowości oraz zawierającej dokładną diagnozę, w szczególności kartę 

informacyjną z leczenia 

1 000 zł 

W przypadku śmierci Ubezpieczonego z powodu nowotworu złośliwego – świadczenie jednorazowe  1 000 zł 
W przypadku amputacji Ubezpieczonemu kończyny lub części kończyny z powodu nowotworu 
złośliwego – świadczenie jednorazowe  

1 000 zł 

W przypadku śmierci rodzica Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w 
okresie do 2 lat od daty jego wystąpienia  – świadczenie jednorazowe 
Rodzic Ubezpieczonego - rodzic Ubezpieczonego niepozbawiony władzy rodzicielskiej, a także ojczym i macocha 

Ubezpieczonego, jeżeli w dniu zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia nie żyje odpowiednio ojciec 

lub matka Ubezpieczonego 

2 000 zł 

Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje, w przypadku trwającego co najmniej 2 dni pobytu Ubezpieczonego 
w szpitalu na terytorium RP niezależnie od przyczyny pobytu w szpitalu (w następstwie nieszczęśliwego wypadku, 
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową lub choroby) – w wysokości 25 PLN za każdy dzień pobytu w 
szpitalu. 
Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, jednak nie dłużej niż za okres 90 dni. 

Dzienne świadczenie szpitalne nie obejmuje pobytu Ubezpieczonego we wszelkiego rodzaju sanatoriach, szpitalach 

uzdrowiskowych, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach opieki lub hospicjach (za wyjątkiem leczenia rehabilitacyjnego, 

jeżeli miało ono związek z leczeniem szpitalnym) 

25zł/ 
Dzień 

Assistance pozostające w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, m.in.: 
- wizyta lekarza, wizyta pielęgniarki, transport z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej, 
transport z placówki medycznej do miejsca pobytu Ubezpieczonego 

1) - dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza  
2) – informacja telefoniczna o służbie zdrowia (placówki, lekarze) 

 
do 500 zł 

 

do 100 zł 

    

 


