
Uzgodnione warunki grupowego ubezpieczenia NNW uczniów                                                          
dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bochni w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków                                   

-  na rok szkolny 2022/23 

 
L.p. 

 
Świadczenia ubezpieczeniowe Zakres / suma ubezpieczenia 

1 Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 30.000 

2 Śmierć w NNW (w tym zawał i udar) 20.000 

3 Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotem ortopedycznym 6.000 

4 Zwrot kosztów  przekwalifikowania zawodowego 6.000 

5 Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki do 20.000 

6 Jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci na skutek sepsy 20.000 

7 Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzę, ukąszenia owada W zakresie 

8 Trwałe inwalidztwo częściowe  Łącznie ponad 900 pozycji urazów 

9 Złamania kości, zwichnięcia lub skręcenia stawów  Łącznie ponad 900 pozycji urazów 

10 Zatrucie gazem, porażenie do 20.000 

11 Oparzenia do 20.000 

12 Pobyt w szpitalu w wyniku NNW 30 / pow. 24 godz. 

13 Pobyt w szpitalu w wyniku zachorowania 30 / pow. 24 godz. 

14 Koszty leczenia 2.000 

15 Koszty rehabilitacji 1.500 

16 Leczenie stomatologiczne po urazie do 5.000 

17 Jednorazowe świadczenie szpitalne 600 

18 Jednorazowe świadczenie ambulatoryjne 200 

19 Śmierć w wyniku samobójstwa 20.000 

20 Assistance Zgodnie z ofertą główną 

21 Odmrożenia do 20.000 

22 Sport wyczynowy Bez zwyżki składki 

23 Omdlenia W zakresie 

24 Wstrząśnienie, stłuczenie mózgu W zakresie 

25 Śmierć na skutek koronawirusa 20.000 

26 Suma ubezpieczenia 20.000 

Składka roczna od  ucznia 50 zł  
Podstawa prawna: - Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż– PAT/OW071/2108 - zakres świadczeń proporcjonalnych. 

Sposoby likwidacji szkód 

1. Drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie www.ergohestia.pl : zgłoś szkodę, chcesz zgłosić szkodę ( wypełnij formularz ),  
co się stało? Wybieramy - zgłaszam szkodę z pozostałych ubezpieczeń (np. AC, NNW, majątek, cargo, podróż); dalej wg tego jak 
prowadzi program. 

2. Bezpośrednio przesłanie do Centrali listem poleconym na adres: STU Ergo Hestia,   ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. 
  

Szczególnie godny polecenia jest wybór drogi elektronicznej, co bardzo przyspieszy wypłatę odszkodowania, tym bardziej, że ocena 

trwałego uszczerbku na zdrowiu jest dokonywana na podstawie dokumentacji medycznej.  

Do zgłoszenia szkody należy załączyć: 

1. Wniosek – zgłoszenie wypadku z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków potwierdzone przez placówkę oświatową 

poszkodowanego: dziecka, ucznia, studenta. 

2. Kserokopię kompletnej dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem. 

3. Kserokopię  karty informacyjnej z pobytu w szpitalu na skutek choroby. ( Tylko wtedy, gdy to świadczenie jest wykupione. ) 

4. Oryginały rachunków związane z kosztami leczenia powypadkowego, lub związane  z rehabilitacją, albo powypadkowym leczeniu 

zębów stałych. 

5. Inne dokumenty uzupełniające niezbędne do dokonania prawidłowej oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu o które może się 

zwrócić ubezpieczyciel.  

 

Za zgodność:   Bogumiła Tyra 

Tel. do kontaktu – 606 785 451 

Biuro: 14 611 21 35  lub 662 196 128 

Pon. – pt. w godzinach: 8.00-16.00 

http://www.ergohestia.pl/

