
Wzorem lat ubiegłych Rada Rodziców naszej szkoły dokonała analizy ofert ubezpieczenia od NASTĘPSTW 
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW złożonych przez różne firmy ubezpieczeniowe. Informujemy, że Rada Rodziców 
dokonał wyboru ubezpieczenia NNW w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A. oraz dla osób które 
chcą kontynuować ubezpieczenie w STU Ergo Hestia S.A reprezentowane przez Panią Franciszkę Chochel, Biuro 
Ubezpieczeń "Olimpia" 44-240 Żory ul. Sądowa 8/3. 

Rodzicom, którzy w minionym roku szkolnym korzystali z ubezpieczenia STU Ergo Hestia S.A. będą mogli 
kontynuować ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018. Składkę  będzie można opłacić na zebraniu rodziców 
a także w każdy piątek miesiąca do 20.10.2017roku. 

Zakres ubezpieczenia 

 

 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 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. 

 W skomplikowanych wypadkach możliwość odwołania do komisji lekarskiej. 

 Szczegółowy zakres świadczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków wg załącznika do oferty. 

 Assistance powypadkowe obejmuje dodatkowo 10 rodzajów świadczeń, wg załącznika. 

 W przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu, świadczenia zryczałtowane. 

 Opcja rozszerzona obejmuje dodatkowo zwrot kosztów leczenia i świadczenia szpitalne chorobowe. 

 Opcja rozszerzona plus obejmuje dodatkowo świadczenie szpitalne wypadkowe. 

 Wyczynowe uprawianie sportu objęte ubezpieczeniem już w zakresie podstawowym. 

 

Suma ubezpieczenia                          Zakres podstawowy                      rozszerzony                       rozszerzony plus 

10.000,-zł                                            35,- zł                                    39,-zł                                     42,-zł 

12.000,-zł                                            42,- zł                                    46,-zł                                     49,-zł 

14.000,-zł                                            49,- zł                                    53,-zł                                     56,-zł 

15.000,-zł                                            53,-zł                                     57,-zł                                     60,-zł 

16.000,-zł                                            56,- zł                                    60,-zł                                     63,-zł 

 

  



Zakres świadczeń podstawowych 

 

1.  Śmierć w wyniku NNW lub sepsy                                                           100% sumy ubezp. 

2.  Śmierć wskutek niewydolności wielonarządowej w NNW                           100% sumy ubezp. 

3.  Śmierć wskutek samobójstwa                                                                         100% sumy ubezp. 

4.  Trwałe i całkowite 100% inwalidztwo                                                           200% sumy ubezp. 

5.  Utrata ostrości widzenia lub uszkodzenie słuchu                                    do 100% sumy ubezp. 

6.  Uszkodzenie narządów wewnętrznych                                                     do   80% sumy ubezp. 

7.  Częściowe inwalidztwo, złamania, zwichnięcia, skręcenia                     do   80% sumy ubezp. 

8.  Urazy powodujące powstanie blizn, oparzenia, odmrożenia                 do 100% sumy ubezp. 

9.  Powikłania powypadkowe                                                                         do   20% sumy ubezp. 

10. Stłuczenie lub wstrząśnienie mózgu                                                        do   10% sumy ubezp. 

11. Zatrucia gazami                                                                                                  5% sumy ubezp. 

12. Następstwa zawału serca, udaru mózgu lub epilepsji                            do 100% sumy ubezp. 

13. Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych i ortopedycznych      do   25% sumy ubezp. 

14. Koszty odbudowy zębów stałych - do 500,-zł/ząb,                                  do  16.000,-zł. 

15. Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów                             do    30% sumy ubezp. 

16. Świadczenie za 7 dni leczenia szpitalnego w NNW bez uszczerbku                3% sumy ubezp. 

17. Świadczenie za 22 dni leczenia ambulatoryjnego w NNW bez uszczerbku    1% sumy ubezp. 

18. Świadczenie za NNW bez trwałego uszczerbku                                                 50,-zł. 

19. Assistance powypadkowe                                                                            do 2.000,-zł. 

Zakres rozszerzony 

__________________________________________________________________________________________ 

20. Zwrot kosztów leczenia NNW                                                                    do 20% sumy ubezp. 

21. Dzienne świadczenie szpitalne  w NNW płatne od 1 dnia pobytu.              40,-zł./dzień 

Zakres rozszerzony plus 

________________________________________________________________________________________ 



22. Dzienne świadczenie szpitalne chorobowe płatne od 1 dnia pobytu.                    40,-zł./dzień 

23.Śmierc rodzica lub przedstawiciela ustawowego w NNW                                              1000,- zł 

  



Zakres świadczeń podstawowych obejmuje m.in.: 

- 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 

Assistance powypadkowe w Polsce obejmuje: 

- 2 wizyty lekarskie 

- 2 wizyty pielęgniarki 

- dowóz leków i sprzętu medycznego 2 razy 

- transport medyczny 2 razy 

- pomoc psychologa 2 razy 

- rehabilitacja fizykoterapeuty 2 razy 

- sprzęt rehabilitacyjny 1 raz 

- korepetycje 5 razy 

- opieka nad dzieckiem 8 godzin 

- telefoniczna pomoc informacyjna. 

_________________________________________________________________________________________ 

Obsługę związaną z zawarciem ubezpieczenia prowadzi: 

Regionalny Przedstawiciel ERGO HESTIA  Biuro Ubezpieczeń Olimpia 

44-240 Żory ul. Sądowa 8/3 

Tel. 32 /43-52-188 ,694-094-884 

Szkoła dokonała wyboru oferty na sumę ubezpieczenia 14. 000 zł w zakresie podstawowym + rozszerzonym 
ze składką 53 zł na rok. 

Ubezpieczenie AXA można kupić  wchodząc na stronę Bezpieczny.pl poprzez poniższy link: 
https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/24094 lub samodzielnie wejść na stronę 
www.bezpieczny.pl wybrać ubezpieczenie NNW SZKOLNE, a podczas wypełniania formularza zakupowego 
podać KOD OPIEKUNA 24094. Uprawnia on do 10% zniżek od składek wskazanych w ofercie. 

Ogólne warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia 

Link do Tabeli uszczerbków: https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala 

https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/01876
http://www.bezpieczny.pl/
https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia
https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala


Link do zgłoszenia szkody: https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne 

ZAKUPU TEGO NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ DO 31 SIERPNIA 2017, BY UNIKNĄĆ PRZERWY W 
UBEZPIECZENIU DZIECKA.OCHRONA ROZPOCZYNA SIĘ NASTĘPNEGO DNIA PO OPŁACENIU SKŁADKI 

Dane opiekuna placówki: 

Franciszka Chochel  

Biuro Ubezpieczeń "Olimpia" 

44-240 Żory ul. Sądowa 8/3 

tel: 694 094 884, 602 331 677 

e-mail: olimpia@zory-ubezpieczenia.pl 

https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-szkolne
mailto:olimpia@zory-ubezpieczenia.pl

