
Szanowni Państwo: 

Poniżej przygtowałem wyciągz oferty w którym to przedstawiam w sposób skrótowy 

zakres i składkę za ubezpieczenie (szczeółowe informacje znajdują się  w ogólnych ofertach) 

w raze jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu  

tel. 504- 583-159 lub email: marcin@punktubezpieczeń.pl Marcin Rzycki – Agent 

ubezpieczeniowy. 

Szczególy ubezpeieczenia: 

Liczba zwolnionych z opłaty za ubezpieczenie to 10% ogólnej liczby osób ubezpieczonych. 
 

Ergo Hestia 

Suma ubezpieczenia NNW 13 000 zł – składka 46 zł w tym zakres 

podstawowy + rozszzerzony 

Lp. 
 

Rodzaje świadczeń –  Zakres podstawowy SUMA UBEZPIECZENIA 
I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ W ZŁ 

1 Za 100% trwałego uszczerbku  11 000 13 000 15 000 18 000 

2 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 
oraz sepsy do 2 lat od daty wystąpienia 

11 000 13 000 15 000 18 000 

3 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności 
wielonarządowej     do 2 lat od daty wystąpienia 

11 000 13 000 15 000 18 000 

4 Jednorazowe świadczenie, leczenie szpitalne ( min. 7 dni ) – 
bez trwałego uszczerbku na zdrowiu 

330 390 450 540 

5 Jednorazowe świadczenie na wypadek leczenia 
ambulatoryjnego  ( min. 22 dni ) – bez trwałego uszczerbku 
na zdrowiu 

110 130 150 180 

6 Koszty nabycia środków pomocniczych, protez, gipsów 
miękkich  i innych przedmiotów ortopedycznych – do kwoty 

2 750 3 250 3 750 4 500 

7 Koszty nabycia środków pomocniczych, protez, gipsów 
miękkich w tym: koszt odbudowy zębów stałych - do kwoty 

2 750 3 000 3 000 3 000 

8 Śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa 11 000 13 000 15 000 18 000 

9 Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów – do 
kwoty 

3 300 3 900 4 500 5 400 

10 Assistance 2 000 2 000 2 000 2 000 

                      
                           Składka roczna w zł 

 
36 

 
42 

 
48 

 
58 

 

Oprócz 10 świadczeń z zakresu podstawowego ubezpieczenia, które są na czwartej stronie można rozszerzyć 
ochronę ubezpieczeniową o świadczenia dodatkowe podane w poniższej tabeli. 

Lp. Świadczenie dodatkowe 
 

Suma ubezpieczenia / Ryczałt Składka 
roczna 

1. Zwrot kosztów leczenia, czyli wydatków 
poniesionych wskutek NNW na terytorium RP. 

b/ do wysokości 20% sumy ubezpieczenia 2 zł 

2. Dzienne świadczenie szpitalne związane z NNW. a/ Ryczałt 20 zł za każdy dzień 1 zł 

3. Dzienne świadczenie szpitalne związane              z 
chorobą. 

a/ Ryczałt 20 zł za każdy dzień 1 zł 
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Twoarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW 

Suma ubezpieczenia NNW 14 000 zł – 38 zł (składka za kolejne dziecko                        

w rodzinie 20 zł) w tym zakres podstawowy + rozszerzony 

 

Zakres podstawowy 

ubezpieczenia obejmuje 

następujące świadczenia: 

 

Suma Ubezpieczenia 

10 000 zł 12000 zł 14000 zł 16000 zł 18000 zł 

Świadczenie z tytułu trwałego 

uszczerbku na zdrowiu,  
1% sumy ubezpieczenia 

wypłacane jest w wysokości równej 1% sumy ubezpieczenia za każdy 

określony % trwałego uszczerbku. 

Świadczenie z tytułu śmierci 

Ubezpieczonego wskutek 

następstw nieszczęśliwego 

wypadku 

100 % sumy ubezpieczenia 
, wypłacane jest w wysokości 100% sumy ubezpieczenia pod warunkiem, 

że śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w okresie nie dłuższym niż 12 

miesięcy od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. 

Świadczenie z tytułu śmierci 

Ubezpieczonego w wyniku 

popełnienia samobójstwa,  

50% sumy ubezpieczenia 
wypłacane jest w wysokości 50% sumy ubezpieczenia pod warunkiem, 

że śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w okresie ubezpieczenia. 

Zwrot kosztów nabycia 

środków pomocniczych i 

wyrobów ortopedycznych,  

25% sumy ubezpieczenia   
wypłacany jest ubezpieczonemu po stwierdzeniu związku 

przyczynowego pomiędzy wypadkiem a trwałym uszczerbkiem do 

wysokości 25% sumy ubezpieczenia pod warunkiem, że koszty 

poniesione zostaną wyłącznie na terytorium RP w okresie nie dłuższym 

niż 12 miesięcy od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, i że nie 

znajdują się w zakresie refundacji przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych lub przez innego Ubezpieczyciela. 

Jednorazowe świadczenie 

ryczałtowe z tytułu ukąszenia 

przez owady oraz węże oraz 

pokąsania lub pogryzienia 

przez zwierzęta,  

250 zł – jednorazowo 
wypłacane jest jednorazowo, Ubezpieczonemu w wysokości 250zł pod 

warunkiem, że ubezpieczony przebywał w szpitalu nie krócej niż 2 doby 

(48h) 

 

Świadczenie ryczałtowe z 

tytułu uciążliwości leczeni a 

lub innych następstw 

nieszczęśliwego wypadku w 

tym: wstrząśnienie mózgu, 

rany wymagające interwencji 

chirurgicznej, skręcenia i 

zwichnięcia kończyn, 

porażenia prądem, nagłe 

zatrucie gazami oraz innymi 

substancjami lub produktami 

chemicznymi,  

 

250 zł – jednorazowo 
wypłacone zostanie Ubezpieczonemu, jednorazowo w wysokości 250 zł, 

pod warunkiem, że nieszczęśliwy wypadek nie spowodował trwałego 

uszczerbku na zdrowiu i zaistniała konieczność udzielenia pomocy 

ambulatoryjnej. 



Zasiłek z tytułu czasowej 

niezdolności do nauki / pracy  
2% sumy ubezpieczenia  - jednorazowo 

w następstwie nieszczęśliwego wypadku wypłacony zostanie 

jednorazowo w wysokości 2% sumy ubezpieczenia gdy nieszczęśliwy 

wypadek nie spowodował trwałego uszczerbku na zdrowiu a niezdolność 

do nauki/pracy trwała minimum 21 dni. 

 

Rozszerzenie ochorny: 

 

Klauzula nr 1 

Dzienne świadczenie szpitalne 

Suma ubezpieczenia 

 

Składka 

 

1 500 zl 2 zł 

Klauzula nr 11 

Uprawianie sportów 

zgodnie z zakresem 

bez składkowo 

 

12 000 zł 
Bezskładowo 

 

 

Liczba zwolnionych z opłaty za ubezpieczenie to 10% ogólnej liczby osób ubezpieczonych 

 

  

 


