
BEZPIECZNE DZIECKO
Program grupowego ubezpieczenia 
następstw nieszczęśliwych wypadków 
Szanowni Państwo,
Jak co roku, Rodzice posiadający dzieci w wieku przedszkolno - szkolnym, staną we wrześniu przed dylematem związanym z wyborem odpowiedniego 
ubezpieczenia dla swojego dziecka w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).
Stąd jako Broker, wsłuchujący się w głosy naszych Klientów, podążając za zmieniającym się rynkiem w tym zakresie, wyszliśmy naprzeciw 
oczekiwaniom wielu Rodziców a także Dyrekcji Szkół i Rad Rodziców opracowując Ogólnokrajowy Program Ubezpieczenia NNW „Bezpieczne Dziecko”. 
Oferta ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży jaką Państwu prezentujemy, została wyłoniona podczas długotrwałego i wieloetapowego procesu 
ofertowania. W celu opracowania przedmiotowego Programu „Bezpieczne Dziecko” wykonaliśmy pracę Brokerską, polegającą na zebraniu od 
towarzystw ubezpieczeniowych wielu różnych ofert a także ich szczegółowym porównaniu oraz wybraniu tej – NAJLEPSZEJ.

Jeżeli ubezpieczają Państwo więcej niż jedno dziecko, za drugie i każde kolejne Ubezpieczyciel pobiera tylko 50% składki

Z poniższych składek 5% przekazujemy na Fundację 
„Mam Marzenie”

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK (NW):
Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w  wyniku którego 
Ubezpieczony niezależnie od  swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, 
rozstroju zdrowia lub zmarł. Zdarzenia ubezpieczeniowe muszą mieć 
związek przyczynowo skutkowy z nieszczęśliwym wypadkiem i zdarzyć 
się w okresie do 2 lat od nieszczęśliwego wypadku. Ochrona nie obejmuje 
zdarzeń chorobowych za wyjątkiem włączonych zapisami szczególnymi 
do umowy nieszczęśliwych wypadków poniesionych na skutek zawału 
serca, udaru mózgu lub padaczki. 

UBEZPIECZENIE OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM M.IN:
• wyczynowe uprawianie sportu,
• amatorskie uprawianie sportu z I, II oraz III klasy ryzyka (par. 3 ust. 1 

OWU Podróż & Biznes),
• zawał serca, udar mózgu,
• atak padaczki,
• trwały uszczerbek wypłacany w  systemie świadczeń proporcjonal-

nych. Wariant I par. 6 OWU Biznes & Podróż. W przypadku uszczerbku 
częściowego – wypłacany jest procent sumy ubezpieczenia odpo-
wiadający procentowi trwałego uszczerbku na  zdrowiu (1% sumy 
ubezpieczenia za 1% uszczerbku), w tym m.in. złamania, zwichnięcia, 
pogryzienia pokąsania, oparzenia odmrożenia itd. (jeżeli pozosta-
wiają trwały uszczerbek na zdrowiu).

Ubezpieczenie jest ważne 24 godziny na dobę, na całym świecie.

Wariant A B C

Składka roczna za 1 dziecko 30 zł 48 zł 66 zł

50% składki rocznej zł za 2-gie i każde kolejne dziecko 15 zł 24 zł 33 zł

Suma ubezpieczenia odnawialna – 
na każdy nieszczęśliwy wypadek

Zgon w wyniku NNW 15 000,00 25 000,00 35 000,00 
Zgon w wyniku zawału serca lub udaru mózgu,  
NW w wyniku padaczki 15 000,00 25 000,00 35 000,00

Zgon w wyniku NW na terenie szkoły 30 000,00 50 000,00 70 000,00

Zgon w wyniku NW komunikacyjnego 30 000,00 50 000,00 70 000,00

Trwały uszczerbek (w wyniku NW, udaru mózgu, zawału serca, padaczki)
1% – za 1% uszczerbku

15 000,00
150,00

25 000,00
250,00

35 000,00
350,00

Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych  
i środków pomocniczych
Gdy są niezbędne z medycznego punktu widzenia i nie mogą być pokryte 
z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych  
oraz pod warunkiem, iż zostały poniesione na terytorium RP

5 000,00 5 000,00 5 000,00

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego  
osób niepełnosprawnych
Gdy są niezbędne z medycznego punktu widzenia i nie mogą być pokryte 
z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych  
oraz pod warunkiem, iż zostały poniesione na terytorium RP

5 000,00 5 000,00 5 000,00

Program „Bezpieczne dziecko” oficjalnie wspiera 
misję Fundacji Mam Marzenie, której celem jest 
spełnianie marzeń chorych dzieci. (5% składki za 
ubezpieczenie, przekazujemy na spełnianie  
dziecięcych marzeń)

W przypadku placówek oświatowych (np. żłobki, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe), jeśli ubezpieczenie 
jest zawarte łącznie dla wszystkich uczniów placówki, wtedy umowa ubezpieczenia dopuszcza 
zwolnienie z opłaty składki – 10% uczniów (tj. dzieci Rodziców w trudnej sytuacji materialnej).



Dieta szpitalna – za dzień pobytu w szpitalu po NW
Pobyt nim. 72 h, max. 90 dni. Nie obejmuje pobytu w sanatoriach,  
uzdrowiskach, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach opieki i hospicjach 

50,00 50,00 75,00

Zwrot kosztów leczenia
Poniesione na terytorium RP, do 2 lat po NW

2 000,00 2 000,00 3 000,00

Zwrot kosztów rehabilitacji
Poniesione na terytorium RP, do 2 lat po NW

2 000,00 2 000,00 3 000,00

Jednorazowe świadczenie w przypadku jeżeli NW 
nie pozostawił trwałego uszczerbku na zdrowiu  
(leczenie uciążliwe)
Jeżeli leczenie wiązało się z koniecznością przeprowadzenia operacji  
lub hospitalizacji powyżej 5 dni. Wypłacane 1 raz.

75,00 125,00 175,00

Odbudowa stomatologiczna zębów
Nie obejmuje kosztów zakupu implantów i implantacji

2 000,00
200 zł na ząb

2 000,00
200 zł na ząb

2 000,00
200 zł na ząb

ASSISTANCE NA TERENIE RP
jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest objęty 
ochroną ubezpieczeniową
• wizyta lekarza Ubezpieczyciel zorganizuje oraz pokryje koszty 

dojazdu lekarza oraz honorarium za wizytę w  miejscu pobytu 
Ubezpieczonego lub pokryje koszty wizyty lekarskiej w  placówce 
medycznej – do wysokości 500 PLN łącznych kosztów w odniesieniu 
do jednego nieszczęśliwego wypadku,

• wizyta pielęgniarki – Ubezpieczyciel zorganizuje oraz pokryje koszty 
dojazdu pielęgniarki oraz honorarium za wizytę w  miejscu pobytu 
Ubezpieczonego – do wysokości 500 PLN łącznych kosztów w odnie-
sieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku,

• dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza 
– jeżeli Ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, który jest 
objęty ochroną ubezpieczeniową i  w  następstwie którego wymaga 
leżenia Ubezpieczyciel pokryje koszt transportu leków – do wysokości 
100 PLN łącznych kosztów w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego 
wypadku,

• transport z  miejsca pobytu Ubezpieczonego do  placówki 
medycznej Ubezpieczyciel zorganizuje oraz pokryje koszt transportu 
Ubezpieczonego do  placówki medycznej – o  ile nie jest konieczna 
interwencja pogotowia ratunkowego raz stan zdrowia nie pozwala 
na  skorzystanie z  publicznego lub prywatnego środka transportu – 
do wysokości 500 PLN łącznych kosztów w odniesieniu do  jednego 
nieszczęśliwego wypadku w odległości do 50 km,

• transport z  placówki medycznej do  miejsca pobytu Ubezpie-
czonego – Ubezpieczyciel zorganizuje oraz pokryje koszt trans-
portu Ubezpieczonego z  placówki medycznej do  miejsca pobytu 
Ubezpieczonego – o  ile stan zdrowia nie pozwala na  skorzystanie 
z  publicznego lub prywatnego środka transportu – do  wysokości 
500  PLN łącznych kosztów w  odniesieniu do  jednego nieszczęśli-
wego wypadku w odległości do 50 km,

• pomoc domowa – jeżeli w  następstwie nieszczęśliwego wypadku 
Ubezpieczony przebywał dłużej niż 7 dni w  szpitalu, Ubezpieczy-
ciel pokryje koszty pomocy domowej po zakończeniu hospitalizacji 
w  przypadku gdy Ubezpieczony nie może skorzystać z  pomocy 
osoby bliskiej – do wysokości 500 PLN maksymalnie przez okres 7 dni 
w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku,

• pomoc psychologiczna – jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku 
Ubezpieczonego, który jest objęty ochroną ubezpieczeniową, będzie 
zalecona przez lekarza wskazanego przez Ubezpieczyciela porada 
psychologa, Ubezpieczyciel pokryje koszty wizyt do  wysokości 
300 PLN,

• na  telefoniczne życzenie Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel za 
pośrednictwem Centrum Alarmowego dokonuje rezerwacji i udziela 
informacji o Służbie Zdrowia dotyczących np. placówek medycznych, 
numerów telefonów do lekarzy o różnych specjalizacjach, 

• w  przypadku niespodziewanej hospitalizacji Ubezpieczonego, 
na  jego wniosek Ubezpieczyciel podejmie starania mające na  celu 
powiadomienie o  zaistniałym zdarzeniu rodziny oraz zakładu pracy 
Ubezpieczonego, jak również za jego zgodą może na bieżąco infor-
mować rodzinę o jego stanie zdrowia.

Zakres ubezpieczenia określony na  podstawie Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia Biznes & Podróż z  dnia 01.01.2016 Wariant I  – system 
świadczeń proporcjonalnych.

JAK ZAWRZEĆ UBEZPIECZENIE?
1. Wybierz dowolny wariant ubezpieczenia z przedstawionych poniżej, 

podane składki są roczne – jeden wariant dla szkoły;
2. Wypełniej załączoną deklarację;
3. Wpisz dane twoich dzieci, które będą ubezpieczone (imię, nazwisko, 

PESEL);
4. UWAGA! Jeżeli ubezpieczasz więcej niż jedno dziecko za drugie 

i każde kolejne płacisz tylko 50% składki.

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ?
W  przypadku szkody ubezpieczony zobowiązany jest poddać się 
leczeniu i  stosować się do  zaleceń mających na  celu złagodzenie 
skutków wypadku. W terminie 3 dni od daty powstania szkody powia-
domić ubezpieczyciela o  wypadku pod nr telefonu: 801 107 107 lub  
58 555 5 555 lub na adres mailowy: szkody@ergohestia.pl
W ciągu 7 dni od daty zakończenia leczenia należy wypełnić druk zgło-
szenia szkody i przesłać wraz z dokumentami niezbędnymi do rozpa-
trzenia wniosku o wypłatę odszkodowania.
W  celu skorzystania ze  świadczeń assistance należy zadzwonić 
bezpośrednio na  udostępniony przez Ubezpieczyciela numer Centrum 
Alarmowego czynnego 24 godziny na  dobę: telefon: 22 522 29 90  
lub 22 232 29 90.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych 
wypadków doznanych:
•  w następstwie popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpie-

czonego przestępstwa albo samobójstwa,
•  w wyniku samookaleczenia,
•  w wyniku choroby psychicznej oraz choroby układu nerwowego,
•  w wyniku zatrucia alkoholem, narkotykami, nikotyną lub innymi środ-

kami odurzającymi,
•  wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, 

zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów, 
sabotażu lub czynnego udziału w aktach terroryzmu,

• wskutek prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez wymaga-
nego uprawnienia oraz prowadzenia pojazdu, 

• w  stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków lub innych 
środków odurzających w  ilościach przekraczających dopuszczalne 
normy obowiązujące w kraju zajścia wypadku,

• w związku z wyczynowym uprawianiem sportu oraz uczestniczeniem 
w  wyprawach lub ekspedycjach do  miejsc charakteryzujących się 
ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.

Broker ubezpieczeniowy –
GESTUM Broker Sp. z o. o. i Fortis Broker Sp. z o. o. 
Brokerem obsługującym ubezpieczenie jest:
GESTUM Broker Sp. z o. o. ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa
FORTIS BROKER SP. Z O. O. ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, 
00-333 Warszawa

Broker udziela odpowiedzi na  wszelkie pytania związane z  warunkami 
ubezpieczenia oraz z wypłatą świadczeń.

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Program „Bezpieczne dziecko” oficjalnie wspiera 
misję Fundacji Mam Marzenie, której celem jest 
spełnianie marzeń chorych dzieci. (5% składki za 
ubezpieczenie, przekazujemy na spełnianie  
dziecięcych marzeń)


