
 

 

Oferta Ubezpieczenia 

NNW w Hestii Biznes 

na rok szkolny 2020/2021 

Nr oferty KTŁ/0660/0091/05/2020 
 

WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci 

 i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny 2020/21, ubezpieczonych 

za pośrednictwem Agencji NR 026533, PROFESJONALNE DORADZTWO 

UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w 

Lublinie. 

 

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 

5. Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są również wypadki powstałe podczas zajęć sportowych 

organizowanych poza szkołą, również WSZYSTKIE SPOTRY WYSOKIEGO RYZYKA. 

 

Zakres ubezpieczenia 

» Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy 

» Forma ubezpieczenia: imienna 

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. 
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Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem 

nieszczęśliwego wypadku) 
Wysokość wypłaty 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW oraz sepsy 100% sumy ubezpieczenia 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności wielonarządowej 100% sumy ubezpieczenia 

całkowity (100%) trwały uszczerbek na zdrowiu (trwałe inwalidztwo) 100% sumy ubezpieczenia  

częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym też: 

» poparzenie  

» odmrożenie  

» złamania, zwichnięcia, skręcenia 

» zranienie, rany szarpane, rany cięte 

» wstrząśnienie mózgu, obicie mózgu 

» uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku  

» obrażenia ciała spowodowane atakiem  epilepsji, upadkiem na 

skutek omdlenia, utraty przytomności o nieustalonej przyczynie 

» następstwa udarów mózgu 

» następstwa zawału mięśnia sercowego 

% sumy ubezpieczenia, w jakim 

Ubezpieczony doznał trwałego 

uszczerbku  

 

» skutki pogryzienia przez psa, pokąsania lub pogryzienia przez inne 

zwierzęta oraz ukąszenia owadów 

% sumy ubezpieczenia, w jakim 

Ubezpieczony doznał trwałego 

uszczerbku  

 

» uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieudanej próby samobójczej  

 

» śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa 

% sumy ubezpieczenia, w jakim 

Ubezpieczony doznał trwałego 

uszczerbku 

100% sumy ubezpieczenia 

» uszczerbek w wyniku rekreacyjnego uprawiania sportu w czasie 

zajęć szkolnych i pozaszkolnych (nie dotyczy Szkół Mistrzostwa 

Sportowego i zawodowego uprawiania sportu) 

% sumy ubezpieczenia, w jakim 

Ubezpieczony doznał trwałego 

uszczerbku 

» zwrot koszów nabycia środków pomocniczych, protez, gipsów 

miękkich i innych przedmiotów ortopedycznych  

» koszty odbudowy zębów stałych 

20% sumy ubezpieczenia 

 

max 200zł za każdy ząb stały 
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zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do 30% sumy ubezpieczenia 

jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia szpitalnego (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 dodatkowych badań lekarskich zleconych przez STU Ergo 

Hestia SA  

dla uzasadnienia roszczeń 

wg załączonych rachunków 

 

 

 

Składka roczna płatna jednorazowo w wysokości : 45 zł 

Suma Ubezpieczenia : 15 000 zł 

 

W zakresie: 

Opcja Opis rozszerzenia  
Wysokość 

świadczenia 

Opcja 1 

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 

Ważne: Brak udziału własnego 

Koszty wypłacane są na podstawie oryginałów rachunków. 

» do wysokości 

10% sumy 

ubezpieczenia 

 

Opcja 2 
Dzienne świadczenie szpitalne (związane z NNW) 

» płatne od 1 dnia pobytu, max 60 dni (min. 2 dni pobytu w szpitalu) 

 

40 zł/ dzień 

 

Opcja 3 

 

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 

» płatne od 1 dnia pobytu, max 30 dni (min. 2 dni pobytu w szpitalu) 

 

 

40 zł/ dzień 

 
 

 
 

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

choroby lub zdarzenia nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie ubezpieczenia.  
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Osoby zainteresowane przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego NNW 

w Ergo Hestia proszę o kontakt mailowy 

(mitrus.ubezpieczenia@gmail.com) bądź telefoniczny (506 428 287) 

 

Zapraszamy do współpracy: 

Magdalena Szczygieł-Mitrus 
506 428 287 
mitrus.ubezpieczenia@gmail.com 
20-838 Lublin ul.Kiepury 5  
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