
czq6ciowy trwaiy uszczerbek na zdrowiu powyiej25%

((wiadczenia progresywne)

calkowity (100%) trwaiy uszczerbek na zdrowiu (trwaie inwalidztwo)

czqSciowy trwa'ly uszczerbek na zdrowiu, w tym te2:

> poparzenie

> odmro2enie

> , ziamania, zwichniqcia, skrqcenia

> zranienie, rany szarpane, rany cigte

> wstrzq6nienie m6zgu, obicie m6zgu

l uszkodzenie narzqdu siuchu lub wzroku

> obra2enia ciala spowodowane atakiem epilepsji, upadkiem na skutek

omdlenia, utraty przytomnoici o nieustalonej przyczynie

nastqpstwa udar6w m6zgu

nastqpstwa zawalu miq:inia sercoweSo

ERGO
HISTTA

7% sumy ubezpieczenia za kaidy 7%

uszczerbku na zdrowiu

i 2A0% sumy ubezpieczenia
I

% sumy ubezpieczenia, w jakim

Ubezpieczony doznat trwaiego uszczerbku

WARUNKI SZCZEGOLNE

DO UBEZPIECZENIA NNW dla dzieci i mlodzieiy w wieku do 25 lat

na rok szkolny 20L6lL7, ubezpieczonych za po6rednictwem Agencji NR 013486

AGENCIA UBEZPIECZENIOWA PEGAZ HENTISZ - KOZIOTEK. SWISTUITI S. 'l.

100% sumy ubezpieczenia

L00% sumy ubezpieczenia

D

))

> skutki pogryzienia przez psa, pokqsania

zwierzqta oraz ukqszenia owad6w

lub pogryzienia przez inne

> uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieudanej pr6by samobojczej

% sumy ubezpieczenia, w jakim

Ubezpieczony doznal trwatego uszczerbku

% sumy ubezpieczenia, w jakim

Ubezpieczony doznal trwalego uszczerbku

100% sumy ubezpieczenia

I
I

I
I

I

i
I

I

I

> imieri w wyniku popelnienia samob6jstwa



ERGO
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i, zwrot koszow nabycia irodkdw pomocniczych,

! innychprzedmiot6wortopedycznych

i u koszty odbudowy zqb6w staiych

profez, gips6w miqkkich i

75% sumy ubezpieczenia

max 50021 za ka2dy zEb staly

i do 30% sumy ubezpieczenia

22 dni)

koszty dodatkowych badari lekarskich zleconych przez STU Ergo Hestia SA

i..--"-..---.-*-----'-

i drienne 6wiadczenie szpitalne piatne od 1 dnia pobytu, max 60 dni (min

pobyt w szpitalu 3 dni) - dotyczy NNW i chordb. Swiadczenie wypiacane bez

wzglqdu na przyczynq pobytu w szpitalu

1% sumy ubezpieczenia

wg zalqczonych rachunkow

20 PLN

)

D

)

)

>

))

))

Wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego lub

Wizyta ubezpieczonego u lekarza w placowce medycznej

Wizyta pielqgniarki

Dowdz lel<6w i drobnegc sprzqtu medycznego

Transport nreCyczny

Pomoc psychologa

Re ha bilita cja:

wizyta fizykoterapeuty

wizyta w poradni rehabilitacyjnej

Sprzqt rehabilitacyjny

Opieka nad dzieckiem

Pomoc informacyjna

Telefoniczna in{ormacja o placowkach i uslugach stuiby zjroivia

Powiadomienie rodziny/pracodawcy

2.000 zl

))

D

)t

)

- Telefonicznainformacjanredyczna/szpltalna

Odpowiedzialno66 Ergo Hestii ma miejsce tylko w sytuacji, gdy do rozpoznania

zdarzenia nieszczq6liwego wypadku doszlo w okresie ubezpieczenia.

3% sumy ubezpieczenia

150 PLN ze zniesionyrn udziaiem wtasnym

1,OOO PLN

i zdiagnozowania choroby lub


