OFERTA UBEZPIECZENIA NNW DLA SZKÓŁ NA ROK 2019/20
Dyrektor Szkoły
Rada Rodziców
Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego, zwracamy się do Państwa z ofertą
ubezpieczenia dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej w nadchodzącym, nowym roku szkolnym.
Obecna na rynku od wielu lat i sprawdzona oferta ERGO HESTIA cieszy się dobrą opinią i stałym,
rosnącym zainteresowaniem.
Naszą ofertę na rok szkolny 2019/20 charakteryzuje rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o wyczynowe
uprawianie sportu, wzrost sum ubezpieczenia i wysokości świadczeń, przy zachowaniu zbliżonego poziomu
składki.
W rezultacie oferujemy ubezpieczenie o relatywnie bardzo szerokim zakresie świadczeń i
umiarkowanym poziomie składki.
Ubezpieczenie jest zawierane w formie grupowej imiennej lub bezimiennej.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami oferty zamieszczonymi poniżej.
Z naszej strony deklarujemy, że dołożymy najwyższej staranności aby wesprzeć Państwa zarówno na
etapie zawierania ubezpieczenia jak i przy likwidacji szkód, którą tradycyjnie oferujemy w naszym Biurze.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i do kontaktu z naszym Biurem.
Z poważaniem
Łączka Joanna

Zakres ubezpieczenia











Ubezpieczony jest objęty ochroną od następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały rok szkolny,
również w czasie wakacji i ferii zimowych, na terenie Szkoły i poza Szkołą.
Ubezpieczenie w systemie całodobowym, 24 godziny na dobę.
Ubezpieczenie obejmuje wypadki na terenie Polski, oraz za granicą.
Likwidacja szkód w systemie bezkomisyjnym, na podstawie złożonej dokumentacji medycznej.
W skomplikowanych wypadkach możliwość odwołania do komisji lekarskiej.
Szczegółowy zakres świadczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków wg załącznika do oferty.
Assistance powypadkowe obejmuje dodatkowo 10 rodzajów świadczeń, wg załącznika do oferty.
W przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu, świadczenia zryczałtowane.
Zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot kosztów leczenia i świadczenia szpitalne chorobowe i wypadkowe.
Wyczynowe uprawianie sportu objęte ubezpieczeniem już w zakresie podstawowym.

Składki
Suma ubezpieczenia_____________________________Składka__________________________
15 000 ZŁ
16 000 ZŁ
17 000 ZŁ
18 000 ZŁ
19 000 ZŁ
20 000 ZŁ

45 ZŁ
48 ZŁ
50 ZŁ
53 ZŁ
56 ZŁ
58 ZŁ

Zakres świadczeń

1. Śmierć w wyniku NNW lub sepsy
100% sumy ubezp.
2. Śmierć wskutek niewydolności wielonarządowej w NNW
100% sumy ubezp.
3. Śmierć wskutek samobójstwa
100% sumy ubezp.
4. Trwałe i całkowite 100% inwalidztwo
200% sumy ubezp.
5. Utrata ostrości widzenia lub uszkodzenie słuchu
do 100% sumy ubezp.
6. Uszkodzenie narządów wewnętrznych
do 80% sumy ubezp.
7. Częściowe inwalidztwo, złamania, zwichnięcia, skręcenia
do 80% sumy ubezp.
8. Urazy powodujące powstanie blizn, oparzenia, odmrożenia
do 100% sumy ubezp.
9. Powikłania powypadkowe
do 20% sumy ubezp.
10. Stłuczenie lub wstrząśnienie mózgu
do 10% sumy ubezp.
11. Zatrucia gazami
5% sumy ubezp.
12. Następstwa zawału serca, udaru mózgu lub epilepsji
do 100% sumy ubezp.
13. Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i ortopedycznych
do 25% sumy ubezp.
14. Koszty odbudowy zębów stałych - do 500,-zł/ząb,
do 16.000,-zł.
15. Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów
do 30% sumy ubezp.
16. Świadczenie za 7 dni leczenia szpitalnego w NNW bez uszczerbku
3% sumy ubezp.
17. Świadczenie za 22 dni leczenia ambulatoryjnego w NNW bez uszczerbku 1% sumy ubezp.
18. Świadczenie za NNW bez trwałego uszczerbku
50,-zł.
19. Assistance powypadkowe
do 2.000,-zł.
20. Zwrot kosztów leczenia NNW w tym 800,-zł. rehabilitacja
do 20% sumy ubezp.
21. Dzienne świadczenie szpitalne chorobowe płatne od 1 dnia pobytu.
40,-zł./dzień
22. Dzienne świadczenie szpitalne w NNW płatne od 1 dnia pobytu.
40,-zł./dzień
23. Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci jednego lub obojga
1000,- zł
przedstawicieli ustawowych.
24. Jednorazowe świadczeni na wypadek ukąszenia przez kleszcza
I stwierdzenia boleriozy.
300,- zł
25. Pogryzienia przez psa i inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów,
% sumy ubezp. w jakim
poparzenie, odmrożenie, złamanie, zranienie,
ubezpieczeniowy doznał trwałego
uszczerbku

Zakres świadczeń obejmuje m.in.:

- amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu
- koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych przez Hestię
- uszczerbek na zdrowiu w następstwie próby samobójczej
Assistance powypadkowe w Polsce obejmuje:
- 2 wizyty lekarskie
- 2 wizyty pielęgniarki
- dowóz leków i sprzętu medycznego 2 razy
- transport medyczny 2 razy
- pomoc psychologa 2 razy
- rehabilitacja fizykoterapeuty 2 razy
- sprzęt rehabilitacyjny 1 raz
- korepetycje 5 razy
- opieka nad dzieckiem 8 godzin
- telefoniczna pomoc informacyjna.
Świadczenia dodatkowe: ____________________________________________________________________
1 – ubezpieczenie OC dla nauczycieli na 100.000,-zł. za 1,-zł.
2 – ubezpieczenie OC dyrektora placówki na 50.000,-zł. za 150,-zł.
3 – preferencyjne stawki przy ubezpieczeniu budynku, wyposażenia i OC Szkoły.

