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Szanowni Państwo,  

 

Co roku w polskich szkołach dochodzi do ok. 100 tys. wypadków. Złamania, zwichnięcia czy stłuczenia 

są na porządku dziennym. Przyczyn urazów może być wiele, bo nieostrożność to nieodłączny element 

zachowania dzieci, niezwykle trudny do wyeliminowania. Pamiętajmy, że dziecko narażone jest na 

fizyczne niebezpieczeństwa także w drodze do i ze szkoły. Jedynym rozwiązaniem, które łagodzi skutki 

ww. zdarzeń, jest dobra ochrona ubezpieczeniowa. W imieniu STU Ergo Hestia SA pragnę zaoferować 

Państwu Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Bezpieczna Szkoła”, które zostało 

stworzone z myślą o zapewnieniu optymalnej ochrony ubezpieczeniowej Państwa dzieci, uczniów  

i personelu (wśród nauczycieli również zdarzają się wypadki, jak w każdym miejscu pracy!).  

 

Dlaczego warto? 

NNW „Bezpieczna Szkoła” wyróżnia się szerokim zakresem ochrony. Ubezpieczamy dzieci, uczniów  

i personel od wypadków mogących nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia  

i z powrotem, na wycieczce i w życiu prywatnym. Ochrona ubezpieczeniowa działa przez cały rok 

szkolny, łącznie z wakacjami i feriami zimowymi. Terytorialny zakres ubezpieczenia obejmuje 

Rzeczpospolitą Polską oraz zagranicę. Udzielamy Ubezpieczonym pełnej, całodobowej ochrony.  

 

STU Ergo Hestia SA wypłaca odszkodowanie za uszczerbki na zdrowiu lub urazy, zaistniałe w wyniku  

m.in. uprawiania sportów wysokiego ryzyka, próby popełnienia samobójstwa, udziału w wypadku 

komunikacyjnym, epilepsji o nieustalonej przyczynie, pogryzienia przez psa czy jazdy na rowerze.  

Płacimy za skutki takich uszczerbków i urazów jak: oparzenia, odmrożenia, stłuczenie mózgu, udar, 

zawał mięśnia sercowego, rany wymagające interwencji chirurgicznej, utratę słuchu w jednym 

uchu, utratę wzroku w jednym oku, złamania kości, zwichnięcia i skręcenia stawów i wiele innych. 

Płacimy również za śmierć w wyniku sepsy. 

 

 

Oferta STU Ergo Hestia SA jest w pełni elastyczna. Na Państwa życzenie mogę przygotować dowolną 

symulację. Chętnie odpowiem na każde pytanie związane z naszą ofertą. W razie jakichkolwiek pytań 

jestem do Państwa dyspozycji. Pragnę zapewnić, że wybór ubezpieczenia NNW „Bezpieczna Szkoła” to 

znaczący krok w stronę zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli Państwa placówki. 

 

Łącząc wyrazy szacunku 

Imię i nazwisko 

Barbara Rachwał 
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Przedmiot ubezpieczenia 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez 

Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą 

2. Śmierć w wyniku sepsy 

3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki 

4. Następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu 

. 

Zakres ubezpieczenia 

» Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy 

» Forma ubezpieczenia: bezimienna 

Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi, 

przez 24 godziny na dobę. Obowiązuje na terenie kraju (RP) oraz za granicą. Ubezpieczamy dzieci, 

uczniów i personel od wypadków mogących nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia 

i z powrotem, na wycieczce i w życiu prywatnym. 

 

Bezkomisyjna likwidacja szkód 

Na podstawie dokumentacji medycznej Biuro Likwidacji Szkód ustala rodzaje doznanych uszczerbków lub 

urazów, powstałych po zgłaszanym nieszczęśliwym wypadku.  

 

Ustalenie wysokości świadczenia odbywa się w ciągu jednego dnia roboczego od przesłania 

dokumentacji do Biura Likwidacji Szkód. Wysokość świadczenia (dla Wariantu II), ustala się na 

podstawie tabel stanowiących załączniki do OWU. 

 

Zgłaszanie szkód, opcjonalnie : 

» online ( scan dokumentów )  

» pisemnie w placówce Ergo Hestii 

» infolinia 

 

 

Czy wiesz, że Grupa Ergo Hestia… 

 

» cieszy się zaufaniem ponad 3,6 miliona klientów indywidualnych oraz firm reprezentujących mały i 

średni biznes, a także największych korporacji; 

» ubezpiecza co drugą firmę z setki największych w Polsce; 

» co 13 sekund wystawia nową polisę ubezpieczeniową; 

» co minutę podejmuje decyzję o wypłacie odszkodowania. 
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Zakres podstawowy : 

 

Rodzaj świadczenia  

(świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) 
Wysokość wypłaty 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW oraz sepsy 100% sumy ubezpieczenia 

100% uszczerbku na zdrowiu (trwałe inwalidztwo) 100% sumy ubezpieczenia 

częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu,  w tym też: 

» pogryzienie przez psa i inne zwierzęta 

» poparzenie  

» odmrożenie  

» złamanie 

» wstrząśnienie mózgu 

» zranienie 

» uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku 

» obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji  

o nieustalonej przyczynie 

» następstwa zawału mięśnia sercowego  

» następstwa udaru mózgu 

 

% sumy ubezpieczenia, w jakim 

Ubezpieczony doznał trwałego 

uszczerbku  

koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów do 30% sumy ubezpieczenia 

koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, 

gipsów miękkich, protez ortopedycznych  

20% sumy ubezpieczenia: 

max 100zł za gips miękki 

koszty odbudowy zębów stałych max 200zł za każdy ząb stały 

uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieudanej próby samobójczej 

 

 

śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa 

% sumy ubezpieczenia, w jakim 

Ubezpieczony doznał trwałego 

uszczerbku  

100% sumy ubezpieczenia  

koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych przez  

STU Ergo Hestia SA dla uzasadnienia roszczeń 
wg załączonych rachunków 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

CENA DLA PLACÓWKI    

 

  

Suma ubezpieczenia    14000 zł 

  

 

Składka roczna [zł] za 
osobę 

   31 zł  
 

 

 

Rozszerzenie oferty - OC zawodu 

W ramach kompleksowej ochrony STU Ergo Hestia SA oferuje grupowe ubezpieczenie OC Nauczycieli, 

Instruktorów i Wychowawców na następujących preferencyjnych warunkach: 

» suma gwarancyjna: 100 000 zł; 

» składka za świadczenie ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1 zł od osoby; 

» składka za rozszerzenie zakresu terytorialnej na Europę: dodatkowo 1 zł od osoby; 

» dostępność dla grup liczących co najmniej 3 osoby; 

» ubezpieczenie zawierane jest na 12 miesięcy od tego samego dnia, co ubezpieczenie  

NNW Bezpieczna Szkoła 
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Ubezpieczyciel może zwolnić z opłaty składki ubezpieczeniowej do 10% ogólnej liczby osób objętych 

ubezpieczeniem. 

Zwolnienie z opłaty składki ubezpieczeniowej dotyczy dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji 

materialnej. Zwolnienie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy personelu placówek szkolnych. 

 

 

Obowiązują: OWU Ergo Hestia OS/OW068/1206 z dnia 4.06.2012 roku. 

 

Jak postępować w razie szkody w wypadku z ubezpieczenia szkolnego? 

» Poszkodowany powinien jak najszybciej zgłosić się do lekarza i poddać się jego zaleceniom. 

» Następnie należy niezwłocznie powiadomić o wypadku STU Ergo Hestia SA. 

» Pod numer infolinii ProContact (0 801 107 107,  można dzwonić przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny 

na dobę)  lub przez adres e-mail: szkody@ergohestia.pl. 

» Tego samego dnia o wypadku lub pobiciu na terenie szkoły trzeba poinformować dyrekcję (szkoła jest 

zobowiązana do wypełnienia protokołu wypadku). 

» Wszelkie pobicia oraz napady, które miały miejsce poza terenem szkoły należy niezwłocznie zgłosić 

policji (nie później niż w ciągu 7 dni od zdarzenia). Pozwoli to na podjęcie szybkich oraz efektywnych 

działań, dzięki którym będzie można ujawnić sprawców. 

» Prosimy skompletować i dostarczyć STU Ergo Hestia SA niezbędne dokumenty w celu rozpatrzenia 

roszczenia. Druk zgłoszenia szkody należy pobrać z sekretariatu szkoły (pracownik odpowiedzialny 

za ubezpieczenie powinien potwierdzić ochronę ubezpieczeniową - pieczątka na druku zgłoszenia 

plus podpis). 

» Prosimy współpracować ze STU Ergo Hestia SA, aby wyjaśnić przyczyny wypadku oaz ustalić jego 

skutki. Przyspieszy to termin wypłacenia należnego świadczenia z tytułu ubezpieczenia następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

 

Misją Ergo Hestii jest zapewnianie Klientom poczucia bezpieczeństwa. 

 


