Broker Ubezpieczeniowy dla dzieci

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONOWIE POMORSKIM 2018/2019
Ubezpieczenie działa 24h/ na całym świecie, na wakacjach, w szkole i w domu. Tabela ZUSowska.

ERGO HESTIA – oferta dla dzieci
ZAKRES UBEZPIECZENIA

WARIANT 1

Suma ubezpieczenia w PLN

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW, zawału serca bądź udaru mózgu*Rodzic bez
zawału i udaru
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego
Śmierć Rodzica Ubezpieczonego w wyniku NNW

TRWAŁE USZCZERBEK w wyniku NW za każdy 1% uszczerbku
na zdrowiu zgodnie z tabelą uszczerbków ZUS, oraz omdlenia
o nieznanej przyczynie i atak padaczki* dla dzieci
w tym: Złamania, zwichnięcia i skręcenia
W tym: Świadczenie z tytułu oparzenia i odmrożenia
Pogryzienie lub ukąszenie przez zwierzęta (warunek wizyta lekarska
potwierdzająca zdarzenie)
Koszty nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów
ortopedycznych
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wrodzonej wady serca
Operacje plastyczne w wyniku NNW
Koszty leczenia stomatologicznego w NNW (limit 300 zł za ząb)
Koszty przekwalifikowania osób niepełnosprawnych
Zwrot kosztów zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatów
słuchowych w wyniku NW
Koszty leczenia skutków NW
Pakiet bólowy (min 2 wizyty lekarskie)
ŚWIADCZENIA SZPITALNE Z TYTUŁU NNW
(płatne od 1. dnia za każdy dzień w szpitalu, min 24h; max 365i)
ŚWIADCZENIA SZPITALNE Z TYTUŁU CHOROBY
(płatne od 1. dnia za każdy dzień, min. 72 h pobyt ; max 90 dni)

SKŁADKA ROCZNA OD OSOBY
(z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu)

15.000
20.000
1.500

15.000
150 za 1%
150 za 1%
150 za 1%
100
Do 4.000
1.000
Do 1.000
Do 1.500
Do 4.000
Do 200
Do 250
200
50 zł/dzień
30 zł /dzień

36

Proszę zgłosić dziecko do ubezpieczenia przez link: Potwierdzenie
przystąpienia do ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży - Ergo Hestia - Zespół Szkół Jabłonowo Pomorskie
 Szybki i prosty sposób zgłaszania zdarzeń :
1) telefonicznie pod numerem tel. 58 555 5 555 (rejestracja szkody, udzielenie informacji; druk zgłoszenia
szkody wraz dokumentacją należy wysłać e-mailem lub listem poleconym)
2) e-mailem na dedykowany adres: brokerszkody@ergohestia.pl
(zgłoszenia wymagające oryginałów dokumentów (faktury/rachunki należy przesłać w formie listu poleconego
na adres Ergo Hestii) lub kopii dokumentacji medycznej
3) listem poleconym na adres:
Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, Dział Likwidacji Szkód



Druk zgłoszenia szkody dostępny na stronie szkoły
Pomoc brokerska – proszę zadzwonić lub wysłać maila

Marzena Spaniał
Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 605 170 879
marzena.spanial@broker-gold.pl

biuro@broker-gold.pl

