
 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowych informacji 

Udzielają : 

Paweł Siewniak 

biuro.siewniak@gmail.com 

 

: 

Drodzy Rodzice! 
 

Ubezpieczenie  młodzieży  

od następstw nieszczęśliwych wypadków na 

rok szkolny 2018/2019 

Pragniemy Państwa poinformować, że dzieci zostały objęte 

ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – 

CAŁODOBOWO w STU Ergo Hestia SA.  

od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019r. 
Suma ubezpieczenia: 13.000 zł.,   składka 40 zł.  

 

Poniżej przedstawiamy zakres ubezpieczenia( w małym skrócie ) 

Ubezpieczenie całodobowe  na całym świecie 

STU Ergo Hestia SA wypłaca świadczenia za uszczerbki na zdrowiu i urazy zaistniałe w 
wyniku: 

• urazów z powodu omdleń o nieustalonej przyczynie NOWOŚĆ 

 urazów      spowodowanych atakiem epilepsji 

• pogryzienia przez zwierzęta, owady; 

• jazdy na rowerze. 

Wypłaty, między innymi za takie uszczerbki i urazy, jak: 

• oparzenia II lub III stopnia; 

• odmrożenia II lub III stopnia; 

• stłuczenie mózgu; NOWOŚĆ 

• udar (krwotok śródczaszkowy) i zawał mięśnia sercowego; 

• rany wymagające interwencji chirurgicznej; 

• utratę słuchu w jednym uchu; NOWOŚĆ 

• utratę wzroku w jednym oku; NOWOŚĆ 

• NNW doznanych na terytorium RP i za granicą; 

• złamania kości; 

• zwichnięcia i skręcenia stawów; 

 zranienie, rany cięte, szarpane 

 uszczerbek w wyniku rekreacyjnego uprawiania sportu w czasie zajęć 

przedszkolnych  i w życiu prywatnym 
 

 

100 % uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW  13.000 zł 

1 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 130 zł 

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, 
ortopedycznych i środków pomocniczych 

 
do 2.600 zł. 

Dzienne świadczenie szpitalne z tytułu NNW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 zł za dzień 
pobytu 

Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego  w wyniku 
NW poniesionych na terenie RP 

200 zł.  
za każdy ząb stały 

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 40 zł za dzień 
pobytu, min. 3 

dni pobytu 
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW  
(w tym również zawał serca i udar mózgu) 

13.000 zł 

śmierć w wyniku  sepsy 13.000 zł. 

   Zwrot kosztów leczenia do wys. 5% SU                              do    750 zł 

  

 

 

 

 

694933883 

 

 

Danuta  Siewniak 

siewniak@interia.pl 

 604640081 

Profesjonalne Doradztwo 

Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. 

Biuro :  

20-843 Lublin , ul. 

Koncertowa 9 lok. U3 
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