
  

Propozycja dla Członków STGU – Ubezpieczenie Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków   

Dlaczego warto? 

Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zostały specjalnie wynegocjowane z myślą  
o tych osobach, które za niewielka składkę chcą zabezpieczyć się od zdarzeń powstałych w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku, tak, aby zapewnić sobie lub rodzinie realne wsparcie finansowe. 

Nieszczęśliwy wypadek definiowany jest, jako przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną 
zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego, mające miejsce w okresie udzielania Ubezpieczonemu ochrony 
ubezpieczeniowej w wyniku, którego Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.  Zakres 
ubezpieczenia został rozszerzony o zawał serca lub udar mózgu i przyjmuje się, że stanowią nieszczęśliwy wypadek. 

Poniżej prezentujemy warunki programu ubezpieczenia NNW, który został zaaranżowany za pośrednictwem Brokera 
Ubezpieczeniowego B&K formalnie obsługującego STGU oraz będzie prowadził obsługę merytoryczna tego 
ubezpieczenia oraz świadczeń z nim związanych. 

Wykupując ubezpieczenie otrzymujecie ochroną ubezpieczeniową Następstw Nieszczęśliwych Wypadków działającą 
24 godziny na dobę. Ubezpieczenie NNW – zakupione za pośrednictwem STGU – z uwagi na liczebność grupy jest 
znacznie tańsze niż ubezpieczenie zakupione indywidualnie na rynku.   

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 

dla Członków STGU  
ERGO HESTIA - NNW  

Zakres proponowanego ubezpieczenia NNW SUMY UBEZPIECZENIA 

Zabezpieczenie finansowe, które otrzymają bliscy po śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

Śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku – NW / zawału 
serca/udaru mózgu 

50 000 zł 

Śmierć ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu 20 000 zł 

Zabezpieczenie finansowe dla ubezpieczonego w razie niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku  

Czasowa niezdolność do pracy ubezpieczanego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku - zasiłek dzienny 

50 zł za każdy dzień L4 max za 180 
dni  

Rekompensata finansowa dla ubezpieczonego za uszczerbek na zdrowiu doznany w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku  

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego doznany wskutek 
nieszczęśliwego wypadku 

- za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu 
- za 100% uszczerbku na zdrowiu 

 400 zł  
 40 000 zł 

Rekompensata finansowa dla ubezpieczonego za uszczerbek na zdrowiu doznany w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego doznany wskutek zawału 
serca / udaru mózgu 

- za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu 
- za 100% uszczerbku na zdrowiu 

200 zł 
20 000 zł 

Pokrycie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku 

Koszty leczenia następstw NW zwrot kosztów leczenia na terenie RP - do 
limitu 

8 000 zł 

Pokrycie kosztów rehabilitacji następstw nieszczęśliwego wypadku  

Zwrot kosztów rehabilitacji po NW - do limitu 3 000 zł   

Dofinasowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych, przekwalifikowanie zawodowe po wypadku  

Koszty zakupu wózka inwalidzkiego po NW - do limitu                                                                                                                                                            
6 000 zł 

Koszty przekwalifikowania zawodowego - do limitu                                                                                                                                                                 
6 000 zł   

Wsparcie finansowe dla ubezpieczonego w przypadku pobytu w szpitalu po wypadku 

Dzienne świadczenie szpitalne 30 zł/ za dzień  

Pokrycie kosztów pogrzebu wynik, gdy śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

Koszty pogrzebu - do limitu   5 000 zł 



Koszty leczenia następstw NW zwrot kosztów leczenia na terenie RP – za koszty leczenia - uważa się koszty poniesione na badania 
 i zabiegi ambulatoryjne oraz operacyjne, pobyt w placówce służby zdrowia, jak również zakup niezbędnych lekarstw i środków 
opatrunkowych. Zwrot kosztów leczenia przysługuje, pod warunkiem, że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od 
daty wypadku.  

Koszty rehabilitacji następstw NW - Zwrot udokumentowanych kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach 
medycznych. Koszty rehabilitacji zwracane są wyłącznie w przypadku, gdy zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Czasowa niezdolność do pracy ubezpieczanego w wyniku nieszczęśliwego wypadku - Zasiłek dzienny z tytułu czasowej, pełnej 
niezdolności do wykonywania pracy przysługuje od 10 dnia po wypadku, a jeżeli niezdolność do pracy trwała, co najmniej 30 dni – od 
następnego dnia po wypadku, nie dłużej jednak niż przez okres 90 dni. 

Dzienne świadczenie szpitalne za pobyt w szpitalu w wyniku wypadku - Dzienne świadczenie szpitalne przysługuje  
w przypadku trwającego, co najmniej 72 godziny pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, jednak nie dłużej niż za okres 
90 dni. Dzienne świadczenie szpitalne nie obejmuje pobytu Ubezpieczonego we wszelkiego rodzaju sanatoriach, szpitalach 
uzdrowiskowych, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach opieki lub hospicjach.  
Koszty pogrzebu Ubezpieczonego poniesione na terenie RP.  Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie osobie lub osobom, które poniosły 
koszty pogrzebu Ubezpieczonego z zastrzeżeniem, że należne jest świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie NW.  
Poniesione koszty pogrzebu muszą być udokumentowane.  

Kto może przystąpić do ubezpieczenia? 
Do ubezpieczenia może przystąpić osoba w wieku osoba będąca członkiem STGU lub pracownikiem podmiotu 
zrzeszonego w STGU.  

Jak przystąpić do ubezpieczenia? 

Decyzję o dołączeniu do ubezpieczenia od 1 lutego 2016 roku ostatecznie należy podjąć do 15 stycznia 2016 r. 
Analogicznie w kolejnych miesiącach tj. Decyzję o dołączeniu do ubezpieczenia od 1 marca 2016 roku ostatecznie należy 
podjąć do 15 lutego 2016 r. Ubezpieczenie będzie uruchomione jak zbierze się grupa minimum 20 chętnych osób. Ochrona 
ubezpieczeniowa w ramach Ubezpieczenia NNW rozpocznie się do 1 dnia miesiąca następującego po dacie wypełnienia  
i przesłaniu do Hestii deklaracji zgody na przystąpienie do ubezpieczenia oraz opłacaniu składki należnej za ubezpieczenie – 
warunek konieczny.  
 

 

Masz pytania? 

Wszelkich informacji odnośnie oferowanego programu ubezpieczenia udziela 
 Kancelaria brokerska B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 56a, 00-695 Warszawa 

Monika Kolanowska:  tel. 022 622 05 42  tel. mob. 503 054 153;  m.kolanowska@b-i-k.pl 

 

Powyższy materiał ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych 
przepisów prawnych. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego ani podstawy do określania 
zobowiązań z tytułu umowy ubezpieczenia. Pełna treść umowy (ogólne warunki ubezpieczenia, polisa) dostępna jest  STGU i w firmie Brokerzy  
i Konsultanci Sp. z o.o. 

 

Wsparcie finansowe dla ubezpieczonego w przypadku, gdy Dziecko ulegnie wypadkowi  

Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka powstały w wyniku wypadku NW  
- za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu 
- za 100% uszczerbku na zdrowiu 

200 zł 
20 000 zł 

Śmierć dziecka w wyniku wypadku NW 20 000 zł 

Składka miesięczna za osobę  15 zł 

  

Krok 1 – kontakt i przesłanie swoich danych (wypełnienie deklaracji) 

- wyślij maila na adres: ubezpieczenia@stgu.pl, w temacie: NNW 

- otrzymasz zwrotnie do uzupełnienia druk deklaracji zgody na przystąpienie do ubezpieczenia na podstawie którego 
Ubezpieczyciel przygotuje dla Ciebie Certyfikat, ze wskazaniem danych do płatności składki z tytułu ubezpieczenia.  

Krok 2 – płatność i otrzymanie Certyfikatu – potwierdzenia zawarcia umowy 

- płacisz za pierwszy miesiąc z góry – po otrzymaniu płatności za pierwszy miesiąc otrzymasz Certyfikat oraz Pakiet 

informacji o dalszym postępowaniu oraz jak korzystać z ubezpieczenia. 

- kolejne płatności składki należy dokonywać w terminie wskazanym, można też opłacić składki za cały okres 

ubezpieczenia. 

- w Certyfikacie potwierdzane są rodzaje zdarzeń i wysokości świadczeń przysługujące w chwili ich zaistnienia. 

Certyfikat zawiera też numer polisy, który zawsze można zweryfikować w Towarzystwie Ubezpieczeniowym STU 

ERGO HESTIA SA  

- swój Certyfikat otrzymasz także do 30 dni pocztą  
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