
WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW dla dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat (OWU
PAT/OW071/2108) oraz OC nauczyciela (WU Produkt: M-30), na rok szkolny 2022/2023,
ubezpieczonych za pośrednictwem Agencji NR 015776, Koncepcja Sp. z o.o.

Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego 

wypadku)

Wysokość wypłaty – Suma Ubezpieczenia

18 000 zł

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW oraz sepsy i SARS-COV-2 18 000 zł

śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności wielonarządowej 18 000 zł

całkowity (100%) trwały uszczerbek na zdrowiu (trwałe inwalidztwo) 18 000 zł

częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym też:
» pogryzienie przez psa i inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów
» poparzenia, odmrożenie 
» złamania, zwichnięcia, skręcenia, zranienia
» wstrząśnienie mózgu, obicie mózgu
» uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku 
» obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji, upadkiem na skutek 

omdlenia, utraty przytomności o nieustalonej przyczynie
» następstwa udarów mózgu
» następstwa zawału mięśnia sercowego

180 zł

za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu

uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieudanej próby samobójczej 

śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa

150 zł

za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu

18 000 zł

zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, środków 
pomocniczych, protez 
koszty odbudowy zębów stałych – oprócz uszczerbku na zdrowiu

4500 zł

max 500 zł za każdy ząb stały

jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia szpitalnego (min 7 dni)
 -  bez trwałego uszczerbku na zdrowiu 540 zł

jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia ambulatoryjnego (min 22 dni)
- bez trwałego uszczerbku na zdrowiu 180 zł

jednorazowe świadczenie w przypadku wystąpienia NW bez trwałego 
uszczerbku na zdrowiu Ważne: Zaistnienie NW musi zostać potwierdzone 
dokumentacją medyczną

50 zł

jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku 
NNW na terenie placówki w ramach systemu oświaty

NOWOŚĆ

1000 zł

jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego (dziecka, 
ucznia, studenta w wieku do 25 lat) z powodu wrodzonej wady serca

1000 zł

jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci Ubezpieczonego z powodu 
nowotworu złośliwego 1000 zł

jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji Ubezpieczonemu kończyny
lub części kończyny z powodu nowotworu złośliwego 1000 zł

Jednorazowe świadczenie na wypadek ukąszenia przez kleszcza i 
stwierdzenia boreliozy 300 zł

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, pomoc informacyjna

» sprzęt rehabilitacyjny

» korepetycje

» opieka nad dzieckiem

2000 zł



Opcja Opis rozszerzenia Wysokość świadczenia

Opcja 1

Zwrot kosztów leczenia na wydatki 
poniesione wskutek NNW

» badania (w tym rezonans 
magnetyczny, tomograf 
komputerowy), zabiegi 
ambulatoryjne
» pobyt w szpitalu, operacje
» nabycia niezbędnych lekarstw i 
środków opatrunkowych 
przepisanych przez lekarza
» zwrot kosztów rehabilitacji do 
800 zł (koszty poniesione
w okresie nie dłuższym niż 12 
miesięcy od daty wypadku, 
niezbędne z medycznego punktu 
widzenia, poniesione na terytorium 
RP)

Ważne: Brak udziału własnego
Koszty wypłacane są na podstawie 
oryginałów rachunków

do wysokości 10%  sumy ubezpieczenia 

Opcja 2

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu 
NNW max 90 dni
» płatne od 1 dnia pobytu (min. pobyt 

w szpitalu 24h)

30 zł/ dzień

Opcja 3
Dzienne świadczenie szpitalne z powodu 
choroby max 30 dni
» płatne od 1 dnia pobytu (min. pobyt 

w szpitalu 24h)

30 zł/ dzień

Opcja 4

Jednorazowe świadczenie na wypadek 

śmierci w wyniku NNW jednego lub 

obojga rodziców 

1.000 zł

Wysokość składki: 41 zł

Odpowiedzialność Ergo Hestii ma miejsce tylko w sytuacji, gdy do rozpoznania i zdiagnozowania choroby lub 
zdarzenia nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie ubezpieczenia. 
WAŻNE: w przypadku dziennego świadczenia szpitalnego, jeśli jest kontynuacja w Ergo  Hestii, to uznaje się, że 
okres ubezpieczenia jest zachowany.

Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami i feriami zimowymi, przez
24 godziny na dobę, na terenie kraju oraz za granicą.
Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są również wypadki powstałe z tytułu wyczynowego uprawiania sportów.

Zaoczna  likwidacja szkód – na podstawie systemu świadczeń stałych zgodnie z załącznikiem nr 1,2,3,4 
Ważne!  Skręcenia,  zwichnięcia nie wymagają unieruchomienia na co najmniej 7 dni

Zniżka dla rodziców na ubezpieczenie w Ergo Hestii:
 domu, mieszkania, kosztów podróży - 20%
 samochodu - 10%
 firmy - 20%

KONCEPCJA Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 87
43-100 Tychy
Liliana Kotewicz
Tel. 605 301 961


