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Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych \ryypadków młodzieĘ oraz pracowników
coacówki oświatowe na rok szkolny 2021lżO2ż w STU ERGO HEST|A S.A.

Owu Biznes & Podroż z dnia 01.0]..201,6 oraz postanowienia dodatl<ow" *yn*ąą.", ot"rty
Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa ,awałow serc. i

udaru mózgu, następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji, omdleniem
o nieustalonejprzyczynie albo sepsą doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitejpolskiej

oraz za granIcą.

Ol<res ochrony od t września 202].
24h/dobę

do 31 sierpnia 2022

Następstwa nieszczęŚliwych wypadków zaistniałych na terenie RP oraz poza granicami kraju

Wariant bezkomisyjny
Forma ubezpieczenia: Uczniowie - imienna łub bezimienna, Personel - imiennia

Zal<res ubezpieczen a zostaje rozszerzony o wyczynowe uprawianie sportu
zakres ubezpieczenia oraz wysokość świadczenia jako% sumy ubezpieczenia

lub stała kwota
z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego
umoWą 75o%

Z tytułu śmierciw placówce w wyniku NW na terenie placówki {poza
świadczeniem za śmierć w wyniku NW} Dodatkowo 50 %

z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (zgodnie z tabelami ,,Zasady oceny,
ustaIania iorzel<ania trwałego uszczerbku na zdrowiu dla lekarzy z Grupy Ergo
H esti a")

To ZaYo
(do 100 %)

jednorazowe świadczenie w przypadku obrażeń, które nie spowodowały trwałego
uszczerbku na zdrowiu, a wymagały interwencji lel<arskiejw placówce medycznej,
połączonej z dalszym leczeniem i wymagającej co najmniejjednej wizyty kontrolnej

1%

zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do20%SU

zwrot l<osztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych do 20%SU

zwrot kosztów leczenia pozostających w związku z nieszczęśliwym wypadkiem
poniesionyc! lra terytorium RP

do30%SU

zwrot kosztów |eczenia pozostaiacvch w zwiaz|<u z nieszcześliwvm wvpadkiem
związanvch z rehabilitacią

zwrot kosztów leczenia stomatologicznego pozostających w związku z
nieszczęśliwym wypadkiem w tym l<oszty odbudowy stomatologicznej

zwrot kosztów poniesionvch na naprawe lub zakup nowvch: okularów, aparatów
słuchowvch i ortodontvcznvch uszkodzonvch w wvniku NNw

jednorazowe świadczenie z tytułu rozstroju zdrowia spowodowanego sepsą 1.000 zł
jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego spowodowanej wadą
wlodzoną serca (dziecka, ucznia do 25 roku życia) 1.000 zł

jednorazowe świadczenie z t)rtułu śmierci z powodu nowotworu złośliwego 1.000 zł
jednorazowe świadczenie w przypadl<u amputacji ubezpieczonemu kończyny lub
części kończyny z powodu nowotworu złośliwego 1.000 zł

jednorazowe świadczenie w
nieszczęśliwym wypadkiem
wystąpienia )

przypadku śmierci rodzica spowodowanej
(jezeli nastąpiła ona w ol<resie do 2 lat od jego 2.000 zł
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