Program ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
dla dzieci i młodzieży do 25 lat oraz nauczycieli na rok szkolny 2020/2021

RCU Ubezpieczenia
27-400 Ostrowiec Św., ul. Iłżecka 36
telefon 513 362 831 lub 517 650 703

Oferta Ubezpieczenia NNW w STU ERGO HESTIA S.A.
dla dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat
na rok szkolny 2020/2021
Nr oferty ECI/0867/0218/05/2020
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Program ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
dla dzieci i młodzieży do 25 lat oraz nauczycieli na rok szkolny 2020/2021

Oferta ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
dla dzieci, uczniów i personelu placówek oświatowych na rok szkolny 2020/2021
przygotowany przez Agencję RCU Ubezpieczenia - Nr oferty ECI/0867/0218/05/2020

Towarzystwo Ubezpieczeń

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
81-731 Sopot, ul. Hestii 1

Warunki ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes → Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków o
symbolu PAB/OW027/1809 obowiązujące od dnia 24 września 2018 roku.
WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW dla dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat (OWU
PAB/OW027/1809) oraz nauczycieli (OWU OC/OW029/1809), na rok szkolny 2020/2021, ubezpieczonych
za pośrednictwem Agencji NR 028488, RCU Sp. z o.o. Sp.k. Nr oferty ECI/0867/0218/05/2020

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są
1. Następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą
2. Śmierć w wyniku sepsy, wirusa SARS-CoV-2
3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki
4. Następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu
5. Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są również wypadki powstałe z tytułu wyczynowego uprawiania
sportów

Ochrona ubezpieczeniowa

Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi, przez
24 godziny na dobę.
Obowiązuje na terenie kraju (RP) oraz za granicą.
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.

Okres ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy

Forma ubezpieczenia:

Imienna (konieczne dołączenie do polisy listy ubezpieczonych)

Likwidacja szkód
Uszczerbek

Program ubezpieczenia został przygotowany w Wariancie I
opartym na PEŁNEJ tabeli norm uszczerbku na zdrowiu.
Wypłata odszkodowania na podstawie systemu świadczeń proporcjonalnych ( % za %)

Dlaczego oferta ERGO Hestia ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ERGO Hestia – lider rynku ubezpieczeniowego
Najwyższa jakość likwidacji szkód
Rzecznik Klienta ERGO Hestii.
Wsparcie Klienta – relacje, badanie problemów, szukanie rozwiązań.
Szeroki zakres ubezpieczenia oraz możliwość dostosowania ochrony do potrzeb uczniów i preferencji
placówki oświatowej
Dzieci w trudnej sytuacji materialnej, mogą uzyskać zwolnienie z opłaty składki
→ do 10% uczniów (osoby zwolnione muszą być ujęte na liście załączonej do polisy)
Wypłata świadczenia za nieszczęśliwy wypadek, nawet jeżeli nie został orzeczony trwały uszczerbek na
zdrowiu
Dieta szpitalna za pobyt w szpitalu także w wyniku choroby – 45 zł
Pobyt w szpitalu min 2 dni. Płatne od 1 dnia !
Zwrot kosztów leczenia (zlecone badania, rezonans, tomograf, zabiegi ambulatoryjne, operacje,
lekarstwa)
Zwrot kosztów rehabilitacji do 800 zł
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10.
11.
12.
13.

Świadczenie w wyniku braku trwałego uszczerbku – 50 zł
Sport wyczynowy w zakresie ubezpieczenia (objęte wszystkie dyscypliny sportowe)
Borelioza- jednorazowe świadczenie na wypadek ukąszenia kleszcza i stwierdzenia boreliozy.
Bogaty Assistance ( m. in. wizyta lekarza, transport medyczny, dowóz leków)

Odpowiedzialność Ergo Hestii ma miejsce tylko w sytuacji, gdy do rozpoznania i zdiagnozowania choroby lub zdarzenia nieszczęśliwego wypadku
doszło w okresie ubezpieczenia. W przypadku dziennego świadczenia szpitalnego, jeśli jest kontynuacja Ubezpieczenia w EH, to uznaje się, że okres
ubezpieczenia jest zachowany.
Wyłączenia Odpowiedzialności
1. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych między innymi 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
Pozostałe wyłączenia zgodnie z OWU
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WYSOKOŚĆ
ŚWIADCZENIA

Wariant I
10.000 zł

WARIANTY I SUMY UBEZPIECZENIA
Wariant II
Wariant III
Wariant IV
15.000 zł

20.000 zł

30.000 zł

PAKIET PODSTAWOWY
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100 % SU

15. 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku sepsy, wirusa SARS-CoV-2

100 % SU

15. 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności wielonarządowej

100 % SU

15. 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku popełnienia samobójstwa

100 % SU

15. 000 zł

Całkowity (100%) trwały uszczerbek na zdrowiu (trwałe inwalidztwo)

200 % SU

30. 000 zł

Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu za 1% uszczerbku
W tym też:
pogryzienie przez psa i inne zwierzęta
ukąszenia owadów
poparzenie
odmrożenie
złamanie
wstrząśnienie mózgu
zranienie
uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku
obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji o nieustalonej
przyczynie
następstwa zawału mięśnia sercowego
następstwa udaru mózgu
Jednorazowe świadczenie, leczenie ambulatoryjne (min 22 dni) na
terenie RP- bez trwałego uszczerbku na zdrowiu
Jednorazowe świadczenie, leczenie szpitalne na terenie RP (min 7 dni) bez trwałego uszczerbku na zdrowiu
Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów
Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych,
protez i innych przedmiotów ortopedycznych

1% SU

SU 15.000 zł
1% = 150 zł

1% SU
ryczałt
3 % SU
ryczałt

SU 15.000 zł
1% = 150 zł
SU 15.000 zł
3% = 450 zł

do 30 % SU

4.500 zł

do 25 % SU

3.750 zł
max 500 zł za

Koszty odbudowy zębów stałych

każdy ząb stały

Koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych przez STU ERGO Hestia
SA dla uzasadnienia roszczeń
Jednorazowe świadczenie w przypadku wystąpienia NNW bez trwałego
uszczerbku na zdrowiu. *Zaistnienie NNW musi zostać potwierdzone
dokumentacją medyczną.
Jednorazowe świadczenie na wypadek ukąszenia przez kleszcza
i stwierdzenia boleriozy. *Świadczenie zostanie wypłacone, jeśli do

wg załączonych
rachunków

50 zł

300 zł

ukąszenia oraz zdiagnozowania choroby dojdzie w okresie ubezpieczenia, co
zostanie potwierdzone dokumentacją medyczną.

Assistance powypadkowy na terenie Polski – organizacja i pokrycie
kosztów w szczególności:
Wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego lub
Wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej 2x
Wizyta pielęgniarki 2x
Dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego 2x
Transport medyczny 2x
Pomoc psychologa 2x
Sprzęt rehabilitacyjny 1x
Korepetycje 5 x 60 min.
Opieka nad dzieckiem 8h
Pomoc informacyjna bez limitu
Telefoniczna informacja o placówkach i usługach służby zdrowia
Powiadomienie rodziny/pracodawcy
Telefoniczna informacja medyczna/szpitalna

2.000 zł
na jedno
i wszystkie
zdarzenia
/ na każdego
ubezpieczone
go

SKŁADKA roczna za PAKIET podstawowy
Szkoły z wyłączeniem szkół sportowych

SKŁADKA roczna za PAKIET podstawowy
Szkoły sportowe

SKŁADKA roczna za PAKIET podstawowy
Żłobki, przedszkola
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KLAUZULE DODATKOWE

nr 2

nr 3

nr 4

nr 5

Zwrot kosztów leczenia na wydatki poniesione wskutek
NNW
z tytułu:
badania i zabiegi ambulatoryjne
pobytu w szpitalu, badań ( w tym rezonans
magnetyczny, tomograf komputerowy), zabiegów
ambulatoryjnych i operacji
nabycia niezbędnych lekarstw i środków
opatrunkowych przepisanych przez lekarza
W tym zwrot kosztów rehabilitacji z limitem do
800zł. Koszty poniesione w okresie nie dłuższym niż
12 miesięcy od daty wypadku, jeżeli są one niezbędne
z medycznego punktu widzenia i zostały poniesione
na terytorium RP
Ważne: Brak udziału własnego
Koszty wypłacane są na podstawie oryginałów rachunków.
Dzienne świadczenie szpitalne (związane z NNW)
Płatne od 1 dnia pobytu, max 90 dni
(Pobyt w szpitalu minimum 2 dni)
Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby
Płatne od 1 dnia pobytu, max 30 dni
(Pobyt w szpitalu minimum 2 dni)
Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci w wyniku
NNW jednego lub obojga przedstawicieli ustawowych *
*Przedstawiciel ustawowy- osoba, której umocowanie do działania w
imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub
posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wynika z
przepisów prawa.

nr 6

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania (padaczka,
nowotwór złośliwy, przeszczep narządu, paraliż, utratę
kończyn, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi,
zapalenie mózgu, wrodzonej wady serca)
Wyczynowe uprawianie sportu w szkole i poza szkołą
( zewnętrzne kluby sportowe )

SKŁADKA roczna za KLAUZULE dodatkowe
Klauzule można dowolnie wybierać

SKŁADKA

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Wariant IV

dodatkowa

10.000 zł

15.000 zł

20.000 zł

30.000 zł

do
wysokości
20% SU
2 zł
SU 15.000 zł
20% = 3.000zł

3 zł

4 zł

45 zł dzień
45 zł dzień

1 zł

1.000 zł

2 zł

1.000 zł

TAK

składka
dodatkowa

SKŁADKA roczna za PAKIET podstawowy + KLAUZULE dodatkowe
Szkoły z wyłączeniem szkół sportowych

48,50 zł

SKŁADKA roczna za PAKIET podstawowy + KLAUZULE dodatkowe
Szkoły sportowe

SKŁADKA roczna za PAKIET podstawowy + KLAUZULE dodatkowe
Żłobki, przedszkola

Nr oferty ECI/0867/0218/05/2020
Dla niniejszej oferty mają zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia Biznes → Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków o
symbolu PAB/OW027/1809 obowiązujących od dnia 24 września 2018 roku.
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