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OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 

Szanowni Państwo, 

 

 W imieniu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. mam przyjemność 

przedstawić ofertę ubezpieczenia na kolejny rok szkolny wraz z pakietem ubezpieczeń 

dodatkowych zapewniających kompleksową ochronę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń 

osobowych uczniów i personelu, ubezpieczeń OC nauczycieli, OC dyrektora 

oraz OC placówki, a także ubezpieczeń majątku. Przypominamy, iż w związku z nowelizacją 

Kodeksu Cywilnego umowa ubezpieczenia musi być zawarta przed 01.09.2019.   

 

Zawierane ubezpieczenia uwzględniają wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

sprawie zachowania dyscypliny budżetowej oraz władz lokalnych oraz Ministerstwa 

Edukacji Narodowej. 

 

Oddział nasz jako jedyny w Krakowie posiada pełnomocnictwa na likwidację szkód NNW. 

Cały proces likwidacji, od przyjęcia zgłoszenie po wypłatę odszkodowania, odbywa się w 

Krakowie. Wypłacamy odszkodowania w dogodnej dla rodzica formie: przelew bankowy lub 

wypłata gotówkowa.  

Zgłoszenia szkód można wysłać pocztą, mailem lub złożyć osobiście w biurze Oddziału STU 

ERGO HESTIA S.A. Kraków- 31-572 Kraków, ul. Dąbska 18D lok. 15 w godz.9.00-18.00. 

Posiadamy 27 letnie doświadczenie w obsłudze ubezpieczeń szkolnych - w roku szkolnym 

2018/2019 za pośrednictwem naszego Oddziału jest ubezpieczonych w sumie 220 placówek 

oświatowych.  

 

Zalety naszej oferty: 

 

- ubezpieczenie NNW całodobowe, zarówno w kraju jak i za granicą , obejmujące również 

okres wakacji i ferii, wycieczki, praktyki szkolne, zielone szkoły itp., 
 

- suma ubezpieczenia, optymalna w stosunku do składki, gwarantuje maksymalne 

zadośćuczynienie w przypadku powstania szkody, 
 

- do 30 % sumy ubezpieczenia zwrot udokumentowanych podstawowych kosztów leczenia, 
 

- do 30 % sumy ubezpieczenia zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków 

pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz koszty obudowy 

stomatologicznej zębów,  
 

- do 30 % zwrot udokumentowanych kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów, 
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- do 800,00 złotych zwrotu za udokumentowane koszty rehabilitacji, 
 

- ryczałt za wizytę u lekarza – świadczenie wypłacane, gdy trwały uszczerbek na zdrowiu 

wynosi 0 %, a leczenie trwało minimum 14 dni – w wysokości 1 % sumy ubezpieczenia, 

 

- ryczałt za pobyt w szpitalu – świadczenie wypłacane, gdy trwały uszczerbek na zdrowiu 

wynosi 0 %, jednakże leczenie szpitalne NNW trwa min. 7 dni, świadczenie podniesiono 

do 3 % sumy ubezpieczenia, 

 

- ryczałtowe świadczenie w stałej wysokości 1.000,00 złotych za poważne zachorowania: 
nowotwór złośliwy, przeszczep narządu, paraliż, utrata kończyn, zakażenie wirusem HIV w wyniku 

transfuzji krwi, zapalenie mózgu 
 

- wypłata za następstwa częsciowe oraz śmierć na skutek zawału i wylewu krwi do mózgu, 

 

- wypłata za śmierć na skutek sepsy, 

 

- świadczenie za śmierć rodzica lub prawnego opiekuna na skutek nieszczęśliwego wypadku 

w stałej wysokości 1.000,00 złotych 
 

-     ubezpieczenie bezpłatne NNW dla 10 % ogółu młodzieży, w przypadku polisy  

      bezimiennej 
 

- przedłużenie okresu ubezpieczenia dla absolwentów, którzy kontynuują naukę w tym 

samym roku kalendarzowym w szkole wyższego stopnia do pierwszego dnia  

kolejnego roku szkolnego lub akademickiego, 
                            

- wypłata odszkodowania na podstawie dokumentacji z leczenia bez konieczności stawiania 

się na komisje lekarskie. Wypłacamy odszkodowania w dogodnej dla rodzica formie: 

przelew bankowy lub wypłata gotówkowa. 

 

- ochroną ubezpieczeniowa objęte są również wypadki powstałe z tytułu rekreacyjnego  

uprawiania sportu w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych, 

 

- możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową NNW wypadków doznanych w czasie 

wyczynowego uprawiania sportu za dopłatą tylko 50 % składki przy zachowaniu tych 

samych sum ubezpieczenia. Za wyczynowe uprawianie sportu uważa się wyłącznie sport 

uprawiany zawodowo w klubach sportowych oraz dyscypliny ekstremalne, 
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OFERTA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

W imieniu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. proponujemy 

Państwu zawarcie umowy ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2019/2020 

 

       SKŁADKA (zł) 

 
40,00 

Wypłata w razie śmierci wskutek NNW na terenie szkoły 28.000,00 

 

Suma Ubezpieczenia (zł) 

 
14.000,00  

Wypłata w razie 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu 14.000,00 

Wypłata w razie śmierci wskutek NNW oraz sepsy 

 
14.000,00 

Wypłata za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu 

 
140,00  

Zwrot kosztów rehabilitacji  do 800zł (poniesione w okresie do 12 miesięcy od 

daty wypadku, jeżeli są one niezbędne z medycznego punktu widzenia i zostały 

poniesione na terytorium RP) 

800,00 

Zwrot kosztów leczenia powypadkowego do 30% s.u. 

- zakup leków i środków opatrunkowych 
4.200,00  

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do 30% sumy ubezpieczenia 4.200,00  

Zwrot kosztów zakupu protez itp. do 30% sumy ubezpieczenia 4.200,00  

Ryczałt za wizytę u lekarza – świadczenie wypłacane, gdy trwały uszczerbek na 

zdrowiu wynosi 0 %, jednakże leczenie trwało przynajmniej 14 dni 
140,00  

Ryczałt  3 % za pobyt w szpitalu – świadczenie wypłacane, gdy trwały uszczerbek na 

zdrowiu wynosi 0%, jednakże leczenie szpitalne NNW trwa min. 7 dni  
420,00  

Pogryzienie przez zwierzęta (w tym psy) w zależności od następstw do 100 % sumy 

ubezpieczenia 

tak do 

14.000,00   

Poparzenia lub odmrożenia w zależności od następstw do 100 % sumy ubezpieczenia tak do 

14.000,00   

Zranienia w zależności od następstw do 100 % sumy ubezpieczenia tak do 

14.000,00   

Wstrząśnienie mózgu, urazy głowy w zależności od następstw do 100 % sumy 

ubezpieczenia 

tak do 

14.000,00   

Złamania w zależności od następstw do 100 % sumy ubezpieczenia tak do 

14.000,00   

Uszkodzenia narządu wzroku w zależności od następstw do 100 % sumy 

ubezpieczenia 

tak do 

14.000,00   

Uszkodzenia narządu słuchu w zależności od następstw do 100 % sumy ubezpieczenia tak do 

14.000,00   

Utrata całkowita lub częściowa zębów stałych w zależności od następstw do 100 % 

sumy ubezpieczenia 

tak do 

14.000,00   

Odbudowa pourazowa zębów stałych wg rachunków  500 zł/ząb 

Urazy skrętne, zwichnięcia, stłuczenia w zależności od następstw do 100 % sumy 

ubezpieczenia 

tak do 

14.000,00     
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Następstwa powstałe w wyniku zawału serca mięśniowego lub udaru mózgu tak do  
14.000,00     

Następstwa NNW powstałe w wyniku padaczki o nieustalonej przyczynie tak do 

14.000,00     

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania (nowotwór złośliwy, przeszczep narządu, 

paraliż, utrata kończyn, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie mózgu) 
1.000,00 

Śmierć rodzica lub prawnego opiekuna wskutek NNW 1.000,00 

 

 

 

 

 

 

       Wiesław Dzimiński 
DYREKTOR ODDZIAŁU ERGO HESTII S.A. 


