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 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes  
na rok szkolny 2016/2017  
Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz 
warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016  
Pełna treść ww. OWU na stronie http://www.ergohestia.pl  
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.  
 
 
 
 

Przedmiot ubezpieczenia 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą 

2. Śmierć w wyniku sepsy 

3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki 

4. Następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu 

 

 

 

Zakres ubezpieczenia 

» Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy 

» Forma ubezpieczenia: bezimienna 

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.   

Zakres podstawowy  ubezpieczenia obejmuje również rozszerzenie odpowiedzialności  za szkody w wyniku terroryzmu 

do sumy ubezpieczenia oraz w szkołach o profilu ogólnym (nie sportowym) o wyczynowe uprawianie sportu . 

 

 

Warianty ubezpieczenia 

Wariant I - wypłata odszkodowania na podstawie systemu świadczeń proporcjonalnych ( % za % ) 

Wariant II- wypłata odszkodowania na podstawie systemu świadczeń stałych, zgodnie z tabelami świadczeń   

                  (załączniki nr 1,2,3,4  do niniejszej oferty). 

tel:+48146119140
tel:+48694448571
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Zakres podstawowy    

Rodzaj świadczenia  

(świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) 
Wysokość wypłaty 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW oraz sepsy- 

do 2 lat od daty wystąpienia  

 

100% sumy ubezpieczenia 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności wielonarządowej 

do 2 lat od daty wystąpienia  
100 % sumy ubezpieczenia  

Całkowity 100% uszczerbku na zdrowiu (trwałe inwalidztwo) 100% sumy ubezpieczenia 

  

Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu,  w tym też: 

» skutki pogryzienia 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 wzroku 

» obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji, upadkiem  na 

skutek omdlenia, utraty przytomności o nieustalonej przyczynie  

» następstwa zawału mięśnia sercowego  

» następstwa udaru mózgu 

% sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony 

doznał trwałego uszczerbku  

Jednorazowe świadczenie , leczenie  szpitalne (min 7 dni) -  bez 

trwałego uszczerbku na zdrowiu 
3% sumy ubezpieczenia  

Jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia  ambulatoryjnego    

(min 22  dni) - bez trwałego uszczerbku na zdrowiu 
1% sumy ubezpieczenia  

Koszty nabycia środków pomocniczych,  protez, gipsów miękkich  i 

innych przedmiotów ortopedycznych  

do  25 % sumy ubezpieczenia, w tym koszty 

odbudowy zębów stałych jak poniżej 

Koszty odbudowy zębów stałych 
max 500  zł za każdy ząb stały nie więcej 

niż  3 000 zł  

  

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieudanej próby samobójczej  

 

 

Śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa  

% Sumy Ubezpieczenia w jakim Ubezpieczony    

doznał trwałego uszczerbek 

 

100 % Sumy Ubezpieczenia  
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Koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych przez 

STU Ergo Hestia SA dla uzasadnienia roszczeń 

 

          wg załączonych rachunków 

 

 

Uszczerbek  w wyniku rekreacyjnego uprawiania sportu w czasie  % sumy ubezpieczenia, w  jakim Ubezpieczony 

zajęć szkolnych  i pozaszkolnych (nie dotyczy zajęć w ramach                                     doznał  trwałego  uszczerbku                                                                                    

Zarejestrowanych Klubów Sportowych i Szkół Mistrzostwa Sportowego )  

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów                            do 30 % sumy  Ubezpieczenia  

 

 

Odpowiedzialność Ergo Hestii ma miejsce tylko w sytuacji, gdy do rozpoznania i zdiagnozowania choroby lub zdarzenia 

nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie ubezpieczenia. 

 

 

Terroryzm : 

Za terroryzm uważa się nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe , 

skierowane przeciwko osobą lub obiektu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego 

przy użyciu przemocy oraz skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych 

lub społecznych . 

 

 

Zakres rozszerzony – świadczenia dodatkowe  

  

  

Zwrot kosztów leczenia, czyli wydatków poniesionych wskutek NNW na terytorium 

RP z tytułu Udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej, pobytu  

w szpitalu, badań ( w tym rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy),  

zabiegów ambulatoryjnych i  operacji . Zakup niezbędnych 

lekarstw lub środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza   

Brak udziału własnego  

Koszty wypłacane są na podstawie oryginałów rachunków. 

 Do wysokości 5 % sumy    

 ubezpieczenia  

 

 

  

 

   

 

Dzienne świadczenie szpitalne (związane z NNW) - płatne od 1 dnia pobytu, max 

90 dni  ( jeżeli pobyt w szpitalu trwał co najmniej 48 godzin) 

 

20 zł  za każdy dzień  

 

 

 

 

 

Dzienne świadczenie szpitalne związane z chorobą płatne od 1 dnia pobytu, max       20 zł  za każdy dzień 

90 dni  ( jeżeli pobyt w szpitalu trwał co najmniej 48 godzin) 
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Zakres ubezpieczenia na rok szkolny 2016/2017 
z zachowaniem dotychczasowej składki (48,00zł) 

 
Lp. 

 
Rodzaje świadczeń – Zakres podstawowy 

 

 
Suma ubezpieczenia i wysokość świadczenia w zł 

 
1 

 
Za 100% trwałego uszczerbku / 1% trwałego uszczerbku 

 
16 000,00 /  160,00 

 
2 

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

 
16 000,00 

 
3 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności wielonarządowej do  
2 lat od daty wystąpienia 

 
16 000,00 

 
4 

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

 
480,00 

 
5 

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

 
160,00 

 
6 

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

 
4 000,00 

 
7 

 
Koszty odbudowy zębów stałych – do kwoty 

 
3 000,00 

 
8 

 
Śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa 

 
16 000,00 

 
9 

 
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów – do kwoty 

 
4 800,00 

 
10 

 
Szkody w wyniku terroryzmu do wysokości sumy ubezpieczenia 

 
16 000,00 

 
Wyjaśnienie niektórych rodzajów świadczeń: 

Ad. 1 i 2 Za nieszczęśliwy wypadek uznaje się także zawały serca i udary mózgu. 
Ad. 6 i 9 Za koszty, o których mowa w pkt. 6 i 9 uważa się udokumentowane ( oryginały rachunków ) i niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty, które 
zostały poniesione na terytorium RP i które nie mogą być pokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub  
z ubezpieczeń społecznych. 
Ad. 7 Koszt odbudowy zębów stałych po urazie wynosi maksymalnie  500 zł za każdy ząb. Maksymalnie 3.000 zł.  
Do wypłaty odszkodowania konieczne są oryginały rachunków. 

 
Wariant II- wypłata odszkodowania na podstawie systemu świadczeń stałych, zgodnie z tabelami świadczeń - 
załączniki nr 1,2,3,4. 

 
Zakres podstawowy  ubezpieczenia obejmuje również rozszerzenie odpowiedzialności  za szkody  
w wyniku terroryzmu do sumy ubezpieczenia oraz w szkołach o profilu ogólnym (nie sportowym)  
o wyczynowe uprawianie sportu. 
Opcje dodatkowe podane w poniższej tabeli. 
 

 

Lp. Świadczenie dodatkowe Suma ubezpieczenia / Ryczałt 

   

    1.   

   Zwrot kosztów leczenia, czyli wydatków poniesionych wskutek  

   NNW na terytorium RP.   Do wysokości 20% sumy ubezpieczenia  

     2. Dzienne świadczenie szpitalne związane z NNW. Ryczałt 20 zł za każdy dzień 

     3.   Dzienne świadczenie szpitalne związane z chorobą. Ryczałt 20 zł za każdy dzień 

 
 
Ad. 1. Ochrona dotyczy kosztów związanych z pomocą lekarską lub ambulatoryjną, pobytu w szpitalu, badań (w tym rezonans magnetyczny, tomograf 
komputerowy ), zabiegi ambulatoryjne i operacje, zakupu niezbędnych lekarstw lub środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza. Brak udziału 
własnego. Koszty wypłacane są na podstawie oryginałów rachunków.  
Ad. 2. Płatne jest od 1 dnia pobytu w szpitalu maksymalnie do 90 dni (pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał min. 48 godz.) 
Ad. 3. Płatne od 1 dnia pobytu w szpitalu maksymalnie do 30 dni (pod warunkiem że pobyt w szpitalu trwał co najmniej 48 godz.) 
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Proponowany zakres ubezpieczenia na rok szkolny 2016/2017 
 ze składką   50,00zł 

 
Lp. 

 
Rodzaje świadczeń – Zakres podstawowy 

 

 
Suma ubezpieczenia i wysokość świadczenia w zł 

 
1 

 
Za 100% trwałego uszczerbku / 1% trwałego uszczerbku 

 
18 000,00 /  180,00 

 
2 

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

 
18 000,00 

 
3 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności wielonarządowej do  
2 lat od daty wystąpienia 

 
18 000,00 

 
4 

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

 
540,00 

 
5 

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

 
180,00 

 
6 

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

 
4 500,00 

 
7 

 
Koszty odbudowy zębów stałych – do kwoty 

 
3 000,00 

 
8 

 
Śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa 

 
18 000,00 

 
9 

 
Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów – do kwoty 

 
5 400,00 

 
10 

 
Szkody w wyniku terroryzmu do wysokości sumy ubezpieczenia 

 
18 000,00 

 
Wyjaśnienie niektórych rodzajów świadczeń: 

Ad. 1 i 2 Za nieszczęśliwy wypadek uznaje się także zawały serca i udary mózgu. 
Ad. 6 i 9 Za koszty, o których mowa w pkt. 6 i 9 uważa się udokumentowane ( oryginały rachunków ) i niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty, które 
zostały poniesione na terytorium RP i które nie mogą być pokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub  
z ubezpieczeń społecznych. 
Ad. 7 Koszt odbudowy zębów stałych po urazie wynosi maksymalnie  500 zł za każdy ząb. Maksymalnie 3.000 zł.  
Do wypłaty odszkodowania konieczne są oryginały rachunków. 

 
Wariant II- wypłata odszkodowania na podstawie systemu świadczeń stałych, zgodnie z tabelami świadczeń - 
załączniki nr 1,2,3,4. 

 
Zakres podstawowy  ubezpieczenia obejmuje również rozszerzenie odpowiedzialności  za szkody  
w wyniku terroryzmu do sumy ubezpieczenia oraz w szkołach o profilu ogólnym (nie sportowym)  
o wyczynowe uprawianie sportu. 
Opcje dodatkowe podane w poniższej tabeli. 
 

 

Lp. Świadczenie dodatkowe Suma ubezpieczenia / Ryczałt 

   

    1.   

   Zwrot kosztów leczenia, czyli wydatków poniesionych wskutek  

   NNW na terytorium RP.   Do wysokości 20% sumy ubezpieczenia  

     2. Dzienne świadczenie szpitalne związane z NNW. Ryczałt 20 zł za każdy dzień 

     3.   Dzienne świadczenie szpitalne związane z chorobą. Ryczałt 20 zł za każdy dzień 

 
 
Ad. 1. Ochrona dotyczy kosztów związanych z pomocą lekarską lub ambulatoryjną, pobytu w szpitalu, badań (w tym rezonans magnetyczny, tomograf 
komputerowy ), zabiegi ambulatoryjne i operacje, zakupu niezbędnych lekarstw lub środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza. Brak udziału 
własnego. Koszty wypłacane są na podstawie oryginałów rachunków.  
Ad. 2. Płatne jest od 1 dnia pobytu w szpitalu maksymalnie do 90 dni (pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał min. 48 godz.) 
Ad. 3. Płatne od 1 dnia pobytu w szpitalu maksymalnie do 30 dni (pod warunkiem że pobyt w szpitalu trwał co najmniej 48 godz.) 


