
Szkoła Podstawowa Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 

Składka 29 zł 35 zł 44 zł 58 zł 

Zakres ubezpieczenia / Suma 

ubezpieczenia 

10 000 12 000 15 000 20 000 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW oraz 

sepsy 
10 000 12 000 15 000 20 000 

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności 

wielonarządowej 
10 000 12 000 15 000 20 000 

Śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa 10 000 12 000 15 000 20 000 
Całkowity (100%) trwały uszczerbek ma zdrowiu 

(trwałe inwalidztwo)  
10 000 12 000 15 000 20 000 

Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu, w 

tym też:  

 pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz 

ukąszenia owadów 

 poparzenie, odmrożenie, złamanie, zranienie, 

zwichnięcia, skręcenia 

 wstrząśnienie mózgu 

 uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku 

 obrażenia ciała spowodowane atakiem 

epilepsji o nieustalonej przyczynie 

 następstwa zawału mięśnia sercowego  

 następstwa udaru mózgu 

   

100 120 150 200 

Jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia 

szpitalnego na terenie RP (min. 7 dni) – bez 

trwałego uszczerbku na zdrowiu 

300 360 450 600 

Jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia 

ambulatoryjnego na terenie RP (min. 22 dni) – 

bez trwałego uszczerbku na zdrowiu 

100 120 150 200 

Dzienne świadczenie szpitalne (związane z 

NNW) – płatne od 1 dnia pobytu, max 90 dni 

(zgodnie z OWU) 

15 18 22 30 

Uszczerbek w wyniku uprawiania sportu w czasie 

zajęć Szkolnych i pozaszkolnych (nie dotyczy 

Mistrzostwa Sportowego)  

100 120 150 200 

Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów do 2 500 do 3 000 do 3 750 do 5 000 
Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych, 

środków pomocniczych, protez i innych 

przedmiotów ortopedycznych 

do 2 500 do 3 000 do 3 750 do 5 000 

Koszty odbudowy zębów stałych max 500zł za każdy ząb stały 
Koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych 

przez STU Ergo Hestia SA dla uzasadnienia 

roszczeń 

 

wg załączonych rachunków 

 
Assistance powypadkowy na terenie Polski – 

organizacja i pokrycie kosztów:  

-Wizyta lekarza w miejscu pobytu 

ubezpieczonego lub 

-Wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce 

medycznej 

-Wizyta pielęgniarki 

-Dowóz leków i drobnego sprzętu medycznego 

-Transport medyczny 

-Pomoc psychologa 

-Opieka nad dzieckiem, pomoc informacyjna 

-Telefoniczna informacja o placówkach i 

usługach służby zdrowia – powiadomienie 

rodziny/pracodawcy – telefoniczna informacja 

medyczna/szpitalna 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia 



 


