
 

Szanowni Rodzice! 

Informujemy, że ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadów dla 

uczniów na rok szkolny 2019/2020 będzie można kontynuować w STU ERGO 

HESTIA oraz INTERRISK Vienna Insurance Group. 

✓ STU ERGO HESTIA - składka wynosi 60 zł na sumę ubezpieczenia 18 000 zł. 

✓ INTERRISK Vienna Insurance Group – składka wynosi 64 zł na sumę 

ubezpieczenia 20 000 zł 

Uwaga! Do ubezpieczenia może przystąpić każdy uczeń.  

 

STU ERGO HESTIA 

 
✓ Ubezpieczony jest objęty ochroną od następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały rok 

szkolny, również w czasie wakacji i ferii zimowych, na terenie Szkoły i poza Szkołą 

✓ Ubezpieczenie jest w systemie całodobowym, 24  godziny na dobę 

✓ Ubezpieczenie obejmuje wypadki na terenie Polski oraz za granicą 

✓ Likwidacja szkód w systemie bezkomisyjnym, na podstawie złożonej dokumentacji 

medycznej 

✓ Szczegółowy zakres świadczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków wg 

załącznika do oferty 

✓ W przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu, zostanie wypłacone świadczenie 

zryczałtowane 

✓ Zakres obejmuje zwrot kosztów leczenia i świadczenia szpitalne chorobowe i wypadkowe 

✓ Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są również wypadki powstałe z tytułu wyczynowego 

uprawiania sportów 

✓ Skutki pogryzienia lub pokąsania przez zwierzęta lub owady 

✓ Amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu 

✓ Koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych przez Hestię 

✓ Uszczerbek na zdrowiu w następstwie próby samobójczej 

✓ Zwrot kosztów rehabilitacji zleconych przez lekarza w NNW  wypłacane na podstawie 

imiennych faktur (oryginał) -  do 800,- za zdarzenie 

 

Assistance powypadkowy w Polsce obejmuje: 

✓ 2 wizyty lekarskie 

✓ 2 wizyty pielęgniarki 

✓ Dowóz leków i sprzętu medycznego - 2 razy 

✓ Transport medyczny – 2 razy  

✓ Pomoc psychologa – 2 razy 

✓ Sprzęt rehabilitacyjny – 1 raz 

✓ Korepetycje – 5 razy po 60 min 

✓ Opieka nad dzieckiem – 8 godzin 

✓ Telefoniczna pomoc informacyjna  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres podstawowy 
Wariant II 
su 18000,- 

Śmierć w wyniku NNW lub sepsy 18000,- 

Śmierć na wskutek niewydolności wielonarządowej w NNW 18000,- 

Śmierć na wskutek samobójstwa 18000,- 

Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu 
-pogryzienie przez zwierzęta oraz ukąszenia owadów 

-poparzenie 
-odmrożenie 

-złamanie, zwichnięcie, skręcenie – do 80% SU 
-stłuczenie lub wstrząśnienie mózgu – do 10% SU 

-zranienie 
-uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku 

-obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji 
-następstwa zawału mięśnia sercowego 

-następstwa udaru mózgu 
-uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieudanej próby samobójczej 

- zatrucie gazami – 5% SU 
-uszkodzenie narządów wewnętrznych – do 80% SU 

-powikłania powypadkowe – do 20% SU 
-urazy powodujące powstanie blizn 

180,- za 1% 

Jednorazowe świadczenie na wypadek ukąszenia przez kleszcza i 
stwierdzenia boleriozy 

300,- 

Świadczenie za min 7 dni leczenia szpitalnego- bez trwałego 
uszczerbku 

540,- 

Świadczenie za min 22 dni leczenia ambulatoryjnego- bez trwałego 
uszczerbku 

180,- 

Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidy do 5400,- 

Koszty nabycia przedmiotów pomocniczych i ortopedycznych do 4500,- 

Koszty odbudowy zębów stałych do 500,- za ząb 

Świadczenie za NNW bez trwałego uszczerbku 50zł 

Assistence powypadkowy 
2000,-  

na jedno lub wszystkie zdarzenia 

Dzienne świadczenie szpitalne (związane z NNW) 40,-/dzień 

Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 40,-/dzień 

Zwrot kosztów leczenia wskutek NNW w tym rehabilitacji z limitem 
800,- 

do 3600,- 

Poważnego zachorowanie 
(padaczka, nowotwór złośliwy, przeszczep narządu, paraliż, utratę 

kończyn, zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi, zapalenie 
mózgu, wrodzona wada serca, 

1000,- 

Składka 
 

60,- 

 



 

 

Zakres świadczeń INTERRISK Vienna Insurance Group  

składka 64 zł 

 

Świadczenie Wyskość świadczenia 
Wyskokość sumy 

ubezpieczenia 

 

1. 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku 
100% SU 

20 000 zł 

2. Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w 
wyniku NW Za 1% uszczerbku na zdrowiu 1% SU 

3. Koszty nabycia wyrobów medycznych 
wydawanych na zlecenie Do 30% SU 

4. Koszty przekwalifikowania zawodowego 
osób niepełnosprawnych Do 30% SU 

5. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku 
padaczki Jednorazowo 1% SU 

6. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW ( w 
tym również zawał serca i udar mózgu) 100% SU 

7. Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy Jednorazowo 10% SU 

8. Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w 
następstwie NW Jednorazowo 10% SU 

9. Pogryzienie przez psa , pokąsania, ukąszenia, 
użadlenie Jednorazowo 1% SU 

10. Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW Jednorazowo 1% SU 

D1-śmierć Ubezpieczonego w nastepstwie 
wypadku komunikacyjnego  

100% SU 10 000 zł 

D2- oparzenia wyniku nieszczęśliwego 
wypadku  

II stopień -10%SU, III stopień 30% SU, IV 
stopień 50% SU 

5000 zł 

D4- pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku  

1% SU za każdy dzień (od 3 dnia pobytu) 10 000 zł 

D5- pobyt w szpitalu w wyniku choroby 1% SU za każdy dzień (od 3 dnia pobytu) 10 000 zł 

D6- poważne choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, 
niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, 
utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, 
stwardznienie rozsiane, cukrzyca typu I,niewydolność 
serca, choroby autoimmunologiczne, zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych 
organów ) 

100% SU 2 000 zł  

D10- koszty leczenia  w wyniku NW Do 20% SU podlimit na rehabilitację 500zł 5 000 zł 

D13- koszty leczenia stomatologicznego w 
wyniku NW 

Do 10% SU 5 000 zł 

D14- uciążliwe leczenie w wyniku NW  2% SU 2 000 zł 

 

 

 

 

 



 

 

Składka płatna bezpośrednio w Biurze Ubezpieczeń Olimpia w Żorach, przy ulicy 

Sądowej nr 8 lub przelewem na konto: 

 

Biuro Ubezpieczeń Olimpia 

44-240 Żory, ul. Sądowa 8 lok. 3 

Nr konta:  

80 1050 1676 1000 0004 0318 3601 

 

W tytule przelewu należy wpisać: 

nazwisko i imię ucznia, PESEL, adres, tel. rodzica, e-mail 


