Oferta ubezpieczenia NNW dla Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Trzemesznie na rok szkolny 2017/2018
OFERTA ERGO HESTIA ZAKRES UBEZPIECZENIA

WARIANT 1

OFERTA ERGO HESTIA

Suma ubezpieczenia

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW, zawału serca bądź krwotoku mózgu
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego
Śmierć rodzica Ubezpieczonego w wyniku NNW
100% trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NNW
1% za każdy 1% uszczerbku zgodnie z tabelą ZUS, w tym:
Skręcenia w wyniku NNW
Złamania kości w wyniku NNW
Oparzenia i odmrożenia w wyniku NNW
Koszty przekwalifikowania osób niepełnosprawnych
Pogryzienie przez psa (jednorazowo)
Zdiagnozowanie wady wrodzonej serca
Operacje plastyczne w wyniku NNW
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NNW
(płatne od dnia pobytu trwającego bez przerw 72/24h)
Dzienne świadczenie szpitalne rozszerzone o chorobę – limit dzienny 30zł (pozostają
wyłączenia z OWU); płatne od pierwszego dnia pobytu, przy czym minimalny pobyt to
72h; maksymalna wypłata za 90 dni
Koszty leczenia stomatologicznego w NNW (limit 200zł za ząb)
Koszty nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych

15.000zł
20.000zł
1.500zł

SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY
(z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu)

15.000zł
150zł za 1%
150zł za 1%
150zł za 1%
150zł za 1%

do 4.000zł
100zł
1.000zł
do 1.000zł
50zł/dzień
30zł/dzień
do 1.500zł
do 4.000zł

40zł

SPOSOBY ZGŁASZANIA ZDARZEŃ




Telefonicznie pod numerem: 058 555 55 55
Zgłoszenie on-line na stronie: www.ergohestia.pl/kontakt
Pisemnie na odpowiednim druku wraz z dokumentami na adres:
STU ERGO Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OCHRONĘ W TYM PROGRAMIE






Działa na całym świecie, 24h na dobę przez 365 dni w roku
Chroni uczniów uprawiających sport w szkole i poza szkołą
Szeroki zakres ubezpieczenia (najszersza tabela uszczerbków)
Jest dopracowany w elementach, które często decydują o wypłacie
Szybki i prosty sposób zgłaszania zdarzeń

Szanowni Państwo,
Z podanych wariantów można swobodnie wybrać jeden lub kilka wariantów i ubezpieczyć dziecko na podane zakresy
ubezpieczenia.
Proszę o zapoznanie się z OWU zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły.
WAŻNE! Po wybraniu i opłaceniu programu ubezpieczenia proszę podpisać się na liście zgłoszonych dzieci do
ubezpieczenia dla wybranego wariantu, dostępnej w szkole w czasie zebrań z Rodzicami lub wydrukować listę
z załącznika, podpisać i przekazać do sekretariatu szkoły do 30 września 2017 roku.
W razie pytań proszę o kontakt
Krzysztof Ślachetka tel. 668-607-230

