ZAKRES UBEZPIECZENIA DLA UCZNIÓW KSP ORAZ KNOSM W NOWYM SĄCZU - SU 12 000
1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są również:
a) następstwa zawałów mięśnia sercowego i udarów mózgu,
b) uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki,
c) śmierć Ubezpieczonego w wyniku sepsy, która została zdiagnozowana w okresie ochrony
ubezpieczeniowej.
3. Niezależnie od wariantu ubezpieczenia, Ergo Hestia dokonuje również wypłat z tytułu:
a) zwrotu udokumentowanych kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów - do wysokości 30% sumy
ubezpieczenia (3 600 zł),
b) zwrotu udokumentowanych kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych,
gipsów miękkich, protez ortopedycznych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych - do
wysokości 20% sumy ubezpieczenia (2 400 zł), z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.
 zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) nie może
przekroczyć kwoty 200 zł za każdy ząb.


zwrot kosztów gipsu miękkiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) nie może przekroczyć kwoty 100 zł.

4. W wariancie I, Ergo Hestia dokonuje również wypłaty jednego z dwóch poniższych świadczeń z tytułu:
a) ryczałtu, w przypadku gdy trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi 0%, jednakże leczenie szpitalne trwało
przynajmniej 7 dni - w wysokości 3% sumy ubezpieczenia (360 zł),
b) ryczałtu, w przypadku gdy trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi 0%, jednakże leczenie ambulatoryjne
trwało przynajmniej 22 dni - w wysokości 1% sumy ubezpieczenia (120 zł). Szczegółowy zakres
świadczeń określa Załącznik nr 1 OWU (str. 11-15).
5. Zwrot kosztów leczenia, które zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku do
wysokości 10% sumy ubezpieczenia (1 200 zł).
6. Dzienne świadczenie szpitalne, w przypadku trwającego co najmniej 72 godzinnego nieprzerwanego pobytu
Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w następstwie nieszczęśliwego wypadku
objętego ochroną ubezpieczeniową - w wysokości 10 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu; dzienne
świadczenie szpitalne nie obejmuje pobytu Ubezpieczonego we wszelkiego rodzaju sanatoriach, szpitalach
lub ośrodkach uzdrowiskowych lub rehabilitacyjnych, rehabilitacyjnych oddziałach szpitalnych, domach
opieki lub hospicjach.
7. Zwrot czesnego do kwoty 5 000 zł, w przypadku:
a) śmierci przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego (jednego lub obojga rodziców lub opiekunów
prawnych) w następstwie nieszczęśliwego wypadku, objętego ochroną ubezpieczeniową zgodnie z § 4 i
5, jeżeli jednocześnie zostały spełnione następujące warunki:
1) nieszczęśliwy wypadek wystąpił w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej obejmującej ucznia,
2) w dniu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony znajdował się na liście uczniów,
b) utraty pracy przez przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego (któregokolwiek rodzica lub opiekuna),
jeżeli jednocześnie zostały spełnione następujące warunki:
1) jeżeli dzień utarty pracy przypadł w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej obejmującej ucznia,
2) w dniu utraty pracy Ubezpieczony znajdował się na liście uczniów.
c) zwrot czesnego, w przypadku utraty pracy nie przysługuje jeżeli: rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło
przez pracodawcę z Ubezpieczonym bez wypowiedzenia, z winy pracownika w rozumieniu przepisów
Kodeksu pracy.

