
 

 

                                                                           

 

Warunki szczególne ubezpieczenia ZSŁ 

na rok szkolny 2020/2021 

 

 

 

 

Przedmiot ubezpieczenia 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą 

2. Śmierć w wyniku sepsy 

3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki 

4. Następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu 

5. Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są również wypadki powstałe z tytułu rekreacyjnego  uprawiania 
sportu w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych  
 
 

Zakres ubezpieczenia 

» Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy 

» Forma ubezpieczenia: bezimienna 

Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi, przez 24 

godziny na dobę.  

Obowiązuje na terenie kraju (RP) oraz Świata.  

Ubezpieczamy  uczniów  oraz   personelu  Szkoły od wypadków mogących nastąpić na terenie placówki 

oświatowej, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wycieczce i w życiu prywatnym. 

 

Ubezpieczenie NNW  obejmuje  ochroną  uczniów  także  w miejscu  odbywania  

praktyk zawodowych  przewidzianych  w  programie  Szkoły   bez dodatkowej 

składki 

 

Wyłączenia Odpowiedzialności  

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku : 

1. Skutków padaczki rozpoznanej przed dniem objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową oraz 

padaczki będącej następstwem chorób lub nieszczęśliwych wypadków zaistniałych przed tym dniem  

2. Udziału w bójce  

Pozostałe wyłączenia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Hestia Biznes 

 



 

 
 

Zakres świadczeń podstawowych 

 

  Suma  ubezpieczenia                                                                                    23 000  ZŁ 

 

Rodzaj świadczenia  

 
Wysokość wypłaty 

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW oraz sepsy 100% sumy ubezpieczenia 

100% uszczerbku na zdrowiu (trwałe inwalidztwo) 100% sumy ubezpieczenia 

częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu,  w tym też: 

» pogryzienie przez psa i inne zwierzęta 

» poparzenie  

» odmrożenie  

» złamanie 

» wstrząśnienie mózgu 

» zranienie 

» uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku 

» obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji  

o nieustalonej przyczynie 

» następstwa zawału mięśnia sercowego  

» następstwa udaru mózgu 

% sumy ubezpieczenia, w jakim 

Ubezpieczony doznał trwałego 

uszczerbku  

Jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia szpitalnego na terenie 

RP (min 7 dni) -  bez trwałego uszczerbku na zdrowiu 
3% sumy ubezpieczenia (ryczałt)  

Jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia ambulatoryjnego na 

terenie RP (min 22 dni) - bez trwałego uszczerbku na zdrowiu 
1% sumy ubezpieczenia (ryczałt) 

koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów 
do 25% sumy ubezpieczenia, nie więcej 

niż 3 000 zł 

koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych,  

protez i innych przedmiotów ortopedycznych  

do 25% sumy ubezpieczenia, , nie więcej 

niż 3 000 zł 

koszty odbudowy zębów stałych max 500 zł za każdy ząb stały 

uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieudanej próby samobójczej 

 

 

śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa 

% sumy ubezpieczenia, w jakim 

Ubezpieczony doznał trwałego 

uszczerbku  

100% sumy ubezpieczenia  

koszty dodatkowych badań lekarskich zleconych przez  

STU Ergo Hestia SA dla uzasadnienia roszczeń 

wg załączonych rachunków 

 

 
Uszczerbek w wyniku uprawiania sportu w czasie zajęć   % sumy ubezpieczenia, w jakim  

Szkolnych  i pozaszkolnych (nie dotyczy Szkół    Ubezpieczony doznał  

Mistrzostwa Sportowego )     trwałego uszczerbku  

   



 

 
 
 
 
 Klauzula Assistance powypadkowe  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§1 Postanowienia ogólne  
 
1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy określonych we wniosku  

i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Hestia Biznes Następstw Nieszczęśliwych o symbolu  

PAB/OW027/1601 (dalej „OWU”), zakres świadczeń zostanie rozszerzony o usługi Assistance powypadkowe. 

  

2. Na podstawie niniejszej klauzuli, Ubezpieczonymi mogą być wyłącznie uczniowie, studenci, słuchacze,  

wychowankowie szkoły  którzy nie ukończyli 25 roku życia.  

 

3. Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów udzielenia pomocy Assistance na terenie Polski, 
organizowanej za pośrednictwem Centrum Alarmowego.  

 

4. Skorzystanie z usług w ramach Assistance organizowane jest wyłącznie, jeśli miało związek z 
nieszczęśliwym wypadkiem. 

  

5. Suma ubezpieczenia wynosi 2.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
 
§2 Przedmiot ubezpieczenia                  Limity świadczeń  
 
  
Wizyta lekarza w miejscu pobytu 
ubezpieczonego lub  
 
Wizyta ubezpieczonego u lekarza w 
placówce medycznej  

2 razy  

 
Wizyta pielęgniarki  

2 razy  

 
Dowóz leków i drobnego 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  

 
Pomoc informacyjna 
  

bez limitu  

- telefoniczna informacja o placówkach i usługach służby zdrowia  
 
- powiadomienie rodziny/pracodawcy  
 
- telefoniczna informacja medyczna/szpitalna  
 

 

 

 



 

 

 

Zakres rozszerzony –        

świadczenia dodatkowe             

 

Zwrot kosztów leczenia,  

czyli kosztów poniesionych na badania i zabiegi ambulatoryjne, 

operacyjne, zakup niezbędnych lekarstw lub środków opatrunkowych 

oraz pobyt w placówce służby zdrowia 

 

do wysokości 20% sumy 

ubezpieczenia 

 

 

  

 

   

 

Dzienne świadczenie szpitalne (związane z NNW) 

- płatne od 1 dnia pobytu, max 90 dni ( min . pobyt w szpitalu 3 dni) 

 

0,15% sumy 

ubezpieczenia za każdy 

dzień pobytu w szpitalu 

 

  

Jednorazowe świdczenie na wypadek śmierci w wyniku NW 

Jednego lub obojga  przedstawicieli ustawowych  
1 000 zł.   

*Przedstawiciel ustawowy- osoba, której umocowanie do 

działania w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do 

czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych, wynika z przepisów prawa  

  

Składka  :  52  zł   

W przypadku rozszerzenia oferty o wyczynowe uprawianie sportów podana składka w ofercie ulega 

podwyższeniu o 50%. 

 

Ubezpieczyciel może zwolnić  z opłaty składki ubezpieczeniowej do 10% ogólnej liczby osób objętych 

ubezpieczeniem. 

Zwolnienie z opłaty składki ubezpieczeniowej dotyczy dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. 

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, nie dotyczy personelu placówek szkolnych. 

 

W odniesieniu do absolwentów, którzy kontynuują naukę w tym samym roku kalendarzowym w szkole 

wyższego stopnia, odpowiedzialność Ergo Hestii trwa pomimo zakończenia okresu ubezpieczenia do 

pierwszego dnia kolejnego roku szkolnego lub akademickiego 

 

 

 



 

Ryzyko M07 - Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i 

Wychowawców   

 

Stawki za ubezpieczenie : 

SG 100 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia – zakres RP  -  3 zł. od nauczyciela  

 

 

Klauzula OC Dyrektora   

__________________________________________________________________________________________ 

SU   50 000 zł      Składka               5 zł 

 

 

Klauzula nr 001 do OWU OC nauczycieli, instruktorów i wychowawców. 

 Włączenie szkód wyrządzonych przez Dyrektora Placówki Oświatowej 

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej 

Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców o symbolu OC/OW029/1601 (zwanymi dalej OWU), strony 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu lub na 

osobie wyrządzone osobom  trzecim przez Dyrektora placówki oświatowej w związku z wykonywaniem 

przez niego czynności zawodowych, w tym także czynności o charakterze administracyjnym. 

 

2. Strony postanowiły w zakresie odpowiedzialności cywilnej Dyrektora placówki oświatowej, o której mowa 

w ust.1, nie stosować wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej zawartych w § 8 ust. 2 pkt. 2 oraz w § 9 pkt 2 

i 3 OWU.  

 

3. W rozumieniu niniejszej klauzuli za Dyrektora placówki oświatowej rozumie się dyrektora, zastępcę, 

pełniącego obowiązki dyrektora, kierownika, zastępcę kierownika szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły 

średniej, przedszkola. 

 

4. Ubezpieczenie nie obejmuje:  

               1) szkód wynikłych z umyślnego przekroczenia kompetencji, 

2) strat finansowych - tj. uszczerbków majątkowych niewynikających ze szkody w mieniu lub na osobie. 

 

5. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w ust.1, ograniczona jest do wysokości  

50.000 PLN na jedną i wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia. 

Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust.1 Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić 

dodatkowa składkę w wysokości 50 zł 

 

 

 

 



 

 

Ryzyko M 40 - Odpowiedzialność Cywilna Prowadzonej działaności   

_________________________________________________________________________________________ 

SU  200 000 zł                                                       składka    200 zł  

 

 

Ubezpieczenie  obejmuje  odpowiedzialność cywilną  wszystkich uczniów  w 
okresie praktyk    zawodowych    przewidzianych w programie Szkoły 
 

 

Jak zgłosić szkodę ? 

_________________________________________________________________________________________ 

- wysłać   przez stronę  www.ergohestia.pl 

  
- wysłać pocztą do STU Ergo Hestia SA;  81-731 Sopot , ul. Hestii 1 
 
 - dostarczyć do biura opiekuna polisy: 30-349 Kraków ;ul .Lipińskiego 17 
 
 - zostawić w Szkole 

        
 

 

 
 
                                                                  
 

http://www.ergohestia.pl/

