Wybrany zakres ubezpieczenia na rok szkolny 2022/2023
ze składką 40,00zł
OPCJA 2 system świadczeń stałych (OWU wariant III)

Suma ubezpieczenia
/świadczenie

Rodzaje świadczeń – Zakres podstawowy

Lp.

Całkowity 100% uszczerbek na zdrowiu (trwałe inwalidztwo)
Za 1% uszczerbek na zdrowiu

20 000
200

2

Śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
– 150% sumy ubezpieczenia.

30 000

3

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz sepsy oraz
koronawirusa do 2 lat od daty wystąpienia – 100% Sumy Ubezpieczenia

20 000

4

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności wielonarządowej do 2 lat od daty
wystąpienia – 100% Sumy Ubezpieczenia

20 000

5

Śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa – 100% Sumy Ubezpieczenia

6

Jednorazowe świadczenie, leczenie szpitalne ( min. 7 dni ) – bez trwałego uszczerbku na
zdrowiu – 3% Sumy Ubezpieczenia

600

7

Jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia ambulatoryjnego ( min. 22 dni ) – bez
trwałego uszczerbku na zdrowiu – 1% Sumy Ubezpieczenia

200

8

Koszty nabycia lub wypożyczenia wyrobów medycznych

9

Koszty odbudowy stomatologicznej zębów do 2 lat od daty wypadku.
Ergo Hestia nie zwraca kosztów zakupu implantów i implantacji

1

10

11

20 000

Do 6 000
Do 5 000

Koszty przeszkolenia zawodowego osób z niepełnosprawnością do 2 lat od daty wypadku

Do 6 000

Zwrot kosztów leczenia, czyli wydatków poniesionych wskutek NW na terytorium RP
z tyt. udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej, ambulatoryjnej, badań w tym rezonans
magnetyczny, tomograf komputerowy, zakup niezbędnych lekarstw lub środków
opatrunkowych przepisanych przez lekarza (koszty wypłacane na podstawie oryginałów
rachunków wystawionych na ubezpieczonego).

Do 2 000
W przypadku wystapienia NW ERGO Hestia zapewnia nastepujace świadczenia na terenie RP :
- wizyta lekarza

500 PLN

-wizyta pielęgniarki

500 PLN

- dostarczenie do miejsca poytu leków przepisanych przez lekarza

100 PLN

-transport z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej

500 PLN

- transport z placówki medycznej do miejsca pobytu Ubezpieczonego

500 PLN

- pomoc domowa

500 PLN / max 7 dni

- pomoc psychologiczna

500 PLN

- opieka nad dziećmi

100 PLN dzień / max 5 dni

- ogranizacja opieki nad psami i kotami

300 PLN

- udzielenie informacji o Służbie Zdrowia

-

- powiadominie przez Centrum Alarmowe o zaistnialym zdarzeniu rodziny
oraz zakladu pracy Ubezpieczonego

-

- korepetycje

7 dni /1 000 PLN / max 1 miesiąc

- assistance funeralne

4 000 PLN

Powyższe usługi są organizowane wyłączenie przez Centrum Alarmowe ERGO Hestii.

W składce ujęte są również opcje dodatkowe podane w poniższej tabeli
Lp.

Świadczenie dodatkowe

Zwrot kosztów rehabilitacji
1. (na podstawie oryginałów rachunków wystawionych na ubezpieczonego !!!).
Dzienne świadczenie szpitalne związane z NNW - płatne od 1 dnia pobytu, max 90
2. (jeżeli pobyt w szpitalu trwał co najmniej 2 dni, nie mnniej niż 24 godziny )
Dzienne świadczenie szpitalne związane z chorobą w tym zdiagnozowanym
zachorowniem na koronawirusa – płatne od 1 dnia pobytu, max 60 dni (jeżeli pobyt
3. w szpitalu trwał co najmniej 2 dni, nie mnniej niż 24 godziny )

Wysokość świadczenia / Ryczałt

Do wysokości 1 500 zł
30zł - za każdy dzień
30zł - za każdy dzień

