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Informacja dla rodziców – Ubezpieczenie NNW Dzieci 

Informujemy, że nasza szkoła zawarła ubezpieczenie NNW w Ogólnopolskim Programie „Bezpieczne Dziecko-2018r.” 
 

Okres ubezpieczenia dla naszej placówki ………………………………………………….. 

Ubezpieczyciel STU ERGO Hestia S.A.   

Szczególne Warunki Ubezpieczenia …………………………………. 

Zawarcie ubezpieczenie dla dziecka odbywa się poprzez portal internetowy www.gestumbroker.pl 

KOD DOSTĘPU dla naszej placówki …………………………………………… 

 

Jak zawrzeć ubezpieczenie? Instrukcja dla rodziców KROK PO KROKU: 
1. Wejdź na stronę internetową www.gestumbroker.pl i wybierz zakładkę PROGRAM NNW „BEZPIECZNE DZIECKO 2018r.”; 
2. Wpisz powyższy  KOD DOSTĘPU; 
3. Wybierz zakładkę dziecko, wybierz dowolny wariant ubezpieczenia (A, B, C lub D); 
4. Wpisz dane dziecka/ dzieci zgłaszane do ubezpieczenia (tylko dzieci uczęszczające do tej samej placówki oświatowej); 
5. Opłać składkę drogą internetową (podane składki są opłatą roczną);  
6. W przypadku ubezpieczenia dziecka, w okresie krótszym niż 12 miesięcy, składka będzie automatycznie pomniejszona; 
7. Indywidualny certyfikat przystąpienia do ubezpieczenia otrzymasz na wskazany adres mailowy.  

 

UWAGA! 
Jeżeli rodzic ubezpiecza więcej niż jedno swoje dziecko, uczące się w tej samej placówce oświatowej, 

 za drugie i każde kolejne dziecko płaci tylko 50% składki 
(np. za 3 dzieci z tej samej szkoły ubezpieczonych w wariancie A składka wyniesie 38 zł+19 zł +19 zł= 76 zł) 

 

 

WARIANT A B C D 

Składka za 1 dziecko 38 zł 62 zł 80 zł 118 zł 

50% składki  za 2-gie i kolejne dziecko 19 zł 31 zł 40 zł 59 zł 

SWU  STU Ergo Hestia - zawiera pełną informację o ubezpieczeniu w tym m.in. definicje zdarzeń, wyłączenia, obowiązki ubezpieczonego, itd.  

ZAKRES UBEZPIECZENIA 
Sumy ubezpieczenia 

 na każdy nieszczęśliwy wypadek 

 A B C D 

Zgon w wyniku NNW 15 000,00 25 000,00  35 000,00 70 000,00 

Zgon w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, NW w wyniku padaczki 15 000,00 25 000,00 35 000,00 70 000,00 

Zgon w wyniku NW na terenie szkoły 30 000,00 50 000,00 70 000,00 100 000,00 

Zgon w wyniku NW komunikacyjnego 30 000,00 50 000,00 70 000,00 100 000,00 

Trwały uszczerbek (w wyniku NW, udaru mózgu, zawału serca, padaczki) 

1%- za 1% uszczerbku 

15 000,00 

150,00 

25 000,00 

250,00 

35 000,00 

350,00 

70 000,00 

700,00 

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 

 

Niezbędne z medycznego punktu widzenia i nie może być pokryte z powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych, poniesione na terytorium RP 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych 

 

Niezbędne z medycznego punktu widzenia i nie może być pokryte z powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych oraz pod warunkiem, iż zostały 

poniesione na terytorium RP 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Dieta szpitalna- za dzień pobytu w szpitalu po NW 50,00 50,00 75,00 75,00 
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Pobyt min. 72h, max. 90 dni na terytorium RP. Nie obejmuje pobytu w sanatoriach, 

uzdrowiskach, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach opieki i hospicjach.  

Zwrot kosztów leczenia 

 

Poniesione na terytorium RP, do 2 lat po NW 

2 000,00 2 000,00 3 000,00 4 000,00 

Zwrot kosztów rehabilitacji 

 

Poniesione na terytorium RP, do 2 lat po NW 

2 000,00 2 000,00 3 000,00 5 000,00 

Jednorazowe świadczenie w przypadku jeżeli NW nie pozostawił trwałego uszczerbku na 

zdrowiu (leczenie uciążliwe) na terytorium RP. 

 

Po przeprowadzeniu operacji lub hospitalizacji na skutek NW- powyżej 5 dni. Wypłacane 1 raz. 

75,00 125,00 175,00 250,00 

Odbudowa stomatologiczna zębów 

Nie obejmuje kosztów zakupu implantów i implantacji 

Poniesione na terytorium RP, do 2 lat po NW 

2 000,00 

200 zł na ząb 

2 000,00 

200 zł na ząb 

2 000,00 

200 zł na ząb 

2 000,00 

200 zł na ząb 

Assistance/zdarzenia dotyczące NNW Dzieci: wizyta lekarza, wizyta pielęgniarki, dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza, transport z 

miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej, transport z placówki medycznej do miejsca pobytu Ubezpieczonego, pomoc domowa, pomoc 

psychologiczna, itd. zgodnie z SWU. Na terytorium RP. 

Informacje dodatkowe dla RODZICÓW:  
1. Do ubezpieczenia NNW można zgłosić dziecko w dowolnym momencie obowiązywania polisy ubezpieczeniowej 

zawartej przez placówkę oświatową. 
2. Dzieci zgłoszone do ubezpieczenia poprzez portal internetowy, w ciągu pierwszych 30 dni kalendarzowych, od dnia 

początku Głównego Okresu Ubezpieczenia Placówki, będą ubezpieczone od dnia obowiązywania polisy do dnia jej 
zakończenia (pełne 12 miesięcy). 
Przykład: Główny okres ubezpieczenia dla szkoły: 01.09.2018 – 31.08.2019. Dziecko zostaje zgłoszone do ubezpieczenia 18.09.2018. Ubezpieczenie dla 
Dziecka obowiązuje od 01.09.2018 do 31.08.2019.  

3. W przypadku zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia, w terminie późniejszym, przekraczającym 30 dni kalendarzowych od 
dnia początku Głównego Okresu Ubezpieczenia Placówki, ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od dnia następnego po 
zgłoszeniu dziecka i trwa do końca dnia Głównego Okresu Ubezpieczenia Placówki. Składka za ubezpieczenie jest niższa, 
liczona za każdy rozpoczęty miesiąc. System samodzielnie przelicza składkę. 
Przykład: Główny okres ubezpieczenia dla szkoły: 01.09.2018 – 31.08.2019. Dziecko zostaje zgłoszone do ubezpieczenia 03.10.2018. Ubezpieczenie dla 
Dziecka obowiązuje od 04.10.2018 do 31.08.2019.Składka za ubezpieczenie jest pomniejszona o jeden miesiąc, czyli rodzic płaci składkę za 11 miesięcy 
ochrony. 

4. Rodzic ma prawo do zniżki w wysokości 50% na każde kolejne dziecko swoje z tej samej rodziny uczące się i 
uczęszczające do tej samej placówki oświatowej. Rodzic wybiera jeden i ten sam wariant dla wszystkich swoich dzieci. 
UWAGA ! ubezpieczenie jest zawarte przez konkretną placówkę oświatową i nie można zgłosić do ubezpieczenia 
dzieci uczących się w innej placówce oświatowej. 

5. Do ubezpieczenia można zgłosić dzieci w wieku od 1 do 26 roku życia (jeśli się uczą).  
 

Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem następstwa NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, definiując NW jako: 
Nagłe zdarzenie wywołane przyczyna zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony niezależnie od swojej woli, doznał 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.  Zdarzenia ubezpieczeniowe muszą mieć związek przyczynowo-skutkowy z 
nieszczęśliwym wypadkiem i zdarzyć się w okresie do 2 lat od nieszczęśliwego wypadku.  Ochrona nie obejmuje zdarzeń 
chorobowych za wyjątkiem włączonych zapisami szczególnymi do umowy nieszczęśliwych wypadków poniesionych na skutek 
zawału serca, udaru mózgu, zatruć pokarmowych lub ataku padaczki pod warunkiem, iż pozostawiają trwały uszczerbek na 
zdrowiu.  
 
Dodatkowo ubezpieczenie NW obejmuje swoim zakresem m.in. poniższe zdarzenia, zgodnie z SWU oraz innymi 
postanowieniami umowy: 
- ubezpieczenie obowiązuje 24h/dobę, na całym świecie, w szkole, w domu,  na wycieczkach i wakacjach, 
- amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu, 
- zawał serca, udar mózgu, 
- NW na skutek ataku padaczki,  
- trwały uszczerbek wypłacany w systemie świadczeń proporcjonalnych. Wariant I SWU. W przypadku uszczerbku częściowego – 

wypłacany jest procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu (1% sumy 
ubezpieczenia za 1% uszczerbku), w tym m.in. złamania, zwichnięcia, pogryzienia, pokąsania, oparzenia, odmrożenia, zatrucia 
pokarmowe itd. (jeżeli pozostawiają trwały uszczerbek na zdrowiu). 
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JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ NNW? 
 

 ZGŁOSZENIA SZKODY MOŻNA DOKONAĆ POPRZEZ:  
 - STRONĘ INTERNETOWĄ : WWW.ERGOHESTIA.PL 
 - POCZTĄ : przesyłając zgłoszenie na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA,  ul. Hestii 1, 81-731 Sopot 
 
DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY NNW jest dostępny na stronie internetowej: WWW.GESTUMBROKER.PL oraz 
WWW.ERGOHESTIA.PL 
Druk ten może być przesłany już przy zgłaszaniu szkody, pozostałe dokumenty można dosłać po zakończeniu procesu leczenia.  
 
W przypadku szkody ubezpieczony zobowiązany jest poddać się leczeniu i stosować się do zaleceń mających na celu złagodzenie 
skutków wypadku.  
 
W terminie 3 dni od daty powstania szkody, należy powiadomić ubezpieczyciela o wypadku, pod poniższym numerem telefonu. 
 
W ciągu 7 dni od daty zakończenia leczenia należy wypełnić druk zgłoszenia i przesłać wraz z dokumentami niezbędnymi do 
rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania. Po dokonaniu zgłoszenia Ubezpieczyciel poinformuje o dalszych krokach 
postępowania. 

Zgłoszenie szkody przez - Formularz na stronie:                   www.ergohestia.pl     
 

Telefoniczne zgłoszenie szkody-         801 107 107         lub       58 555 5 555 
 

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego. 

Jak skorzystać z OFERTY? 
 

 WYPEŁNIONY FORMULARZ ZGŁOSZENIA (ZAŁĄCZNIK 1)  NALEŻY PRZESŁAĆ NA PONIŻSZY ADRES MAILOWY! 

 KOD DOSTĘPU WRAZ Z ULOTKĄ DLA RODZICÓW  OTRZYMAJĄ PAŃSTWO PO ZAWARCIU UBEZPIECZENIA 

 ULOTKĘ PROSIMY  PRZEKAZAĆ RODZICOM oraz zamieścić np. na stronie internetowej placówki  

 PRZYKŁADOWA ULOTKA ZNAJDUJE SIĘ POWYŻEJ, JEJ TREŚĆ BĘDZIE ZMODYFIKOWANA O PAŃSTA DANE 
 

DANE KONTAKTOWE DO OPIEKUNA PROGRAMU:  
 

Pani Katarzyna Żuber 
 

email: bezpiecznedziecko@fortisbroker.pl  
 

tel. 694 450 244 
 

 
 

http://www.ergohestia.pl/
http://www.gestumbroker.pl/
http://www.ergohestia.pl/
mailto:bezpiecznedziecko@fortisbroker.pl

