9-letnia dziewczynka, jej pasją jest
taniec, systematycznie uczęszcza na
zajęcia taneczne.

a
Uzdolniona?
tancerk

Potrzebujesz
więcej informacji?

11-letni chłopiec, aktywny
fizycznie, uwielbia grę w piłkę
nożną, trenuje karate.

www.ergohestia.pl

Uszkodzenie
ciała NW

Mały
?
sportowiec

Wariant pełny

ERGO 4

Uszkodzenie ciała NW

50 000 zł

Zdrowie dziecka

Chcesz się ubezpieczyć?
Skontaktuj się z nami

Poważne zachorowanie

50 000 zł

Global Doctors (wariant podstawowy)

100 000 zł

Składka miesięczna:

13 zł

ERGO 4 Zdrowie dziecka to ochrona w razie nieszczęśliwych
wypadków:
•	katalog zdarzeń obejmuje złamania oraz skutki poważnych
urazów niosących za sobą wysokie koszty leczenia
i rehabilitacji,
•	wypłata świadczenia również za zdarzenia powstałe
podczas uprawiania sportów (w tym sportów walki),
•	wysoka suma ubezpieczenia – aż do 200 tys. zł za
niewysoką składkę.

1 000 000 euro

Składka miesięczna:

Suma ubezpieczenia:

58 zł

ERGO 4 zapewni dziecku kompleksową ochronę obejmującą:
•	uszkodzenie ciała w NW – w tym złamania kości oraz skutki
poważnych urazów, również w związku z uprawianiem
sportów,
•	wystąpienie poważnego zachorowania – w zakresie katalog
aż 20 specjalnie dobranych chorób, bez limitu ilości zdarzeń,
•	organizację i pokrycie kosztów leczenia dziecka
w renomowanych klinikach za granicą wraz z kosztami
pobytu dwóch opiekunów w przypadku wystąpienia
zdefiniowanego stanu chorobowego – w tym nowotworu
złośliwego – w ramach ubezpieczenia Global Doctors,
•	wysokie sumy ubezpieczenia – aż do 200 tys. zł dla
Uszkodzenia ciała NW i Poważnego zachorowania,
i do 2 mln euro w przypadku Global Doctors.

7-letnia dziewczynka, uwielbia czytać,
uzdolniona artystycznie - pięknie rysuje,
5-letni chłopiec, mały odkrywca
i konstruktor.

Cie
k
rodzawe św
eńst iata
wo?

Poważne
zachorowanie
Suma ubezpieczenia:

50 000 zł

Łączna składka miesięczna
za dwoje dzieci:

UL/E4/ZD/2020

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie
marketingowy oraz nie stanowi oferty
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Służy wyłącznie celom informacyjnym.

20 zł

ERGO 4 Zdrowie dziecka to ochrona w razie poważnego
zachorowania:
•	aż 20 chorób w zakresie ubezpieczenia, w tym nowotwory,
oparzenia, cukrzyca typu I, sepsa, neuroborelioza,
•	wysokie sumy ubezpieczenia, nawet do 200 tys. zł,
pozwalają na pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji,
•	wielokrotne wypłaty w ramach jednej polisy, bez limitu
świadczeń.

Global Doctors
– wariant podstawowy

Zdrowie dziecka

Wiek wstępu do ubezpieczenia
Maksymalny wiek obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej
Sumy ubezpieczenia

Dzieci to nasz największy skarb, który wymaga wyjątkowej ochrony. W ERGO 4 znajdziesz kompleksową
i przemyślaną ofertę ochrony Twojego dziecka na wypadek wystąpienia nieszczęśliwych wypadków
i poważnych chorób.

Karencja na zdarzenie niewynikające z NW

Global Doctors
– wariant rozszerzony

3 miesiące - 17 lat

3 miesiące - 17 lat

25 lat

25 lat

1 000 000 euro
w całym życiu Dziecka

2 000 000 euro
w całym życiu Dziecka

180 dni

90 dni

Nowotwór złośliwy

Wariant I

Wariant II

Wariant III

Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku

Przeszczepienie szpiku kostnego, pod warunkiem, że jest związane
z nowotworem złośliwym
Nowotwór złośliwy w stadium przedinwazyjnym lub nowotwór
in situ

Złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku
20 zachorowań: nowotwór złośliwy (oraz wypłata 10%
sumy ubezpieczenia w razie wystąpienia nowotworu in-situ,
nowotworu złośliwego prostaty lub raka brodawkowatego
tarczycy, które osiągnęły T1N0M0 wg klasyfikacji TNM),
przeszczepienie narządu, niewydolność nerek, uraz
wielonarządowy, utrata wzroku, oparzenia, śpiączka,
utrata słuchu, zapalenie mózgu, choroba Heinego–
Medina, cukrzyca typu I, zarażenie wirusem HIV w wyniku
transfuzji krwi, łagodny guz mózgu, utrata kończyn,
paraliż, niedokrwistość aplastyczna, bakteryje zapalenie
opon mózgowych, posocznica (sepsa), ciężki uraz głowy,
neuroborelioza

Ciężka dysplazja przednowotworowa

Karencja na zdarzenie niewynikające z NW, trwająca
3 miesiące od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej

Pokrycie kosztów medycznych, podróży i transportu medycznego,
zakwaterowania, repatriacji zwłok

Maksymalna suma ubezpieczenia

Poważne stany chorobowe (wymiana lub naprawa zastawek
serca, operacja pomostowania tętnic wieńcowych, operacja
neurochirurgiczna, przeszczepienie narządów od żywego dawcy,
przeszczepienie szpiku kostnego)
Druga opinia medyczna
Opieka medyczna za granicą
Kontrola stanu zdrowia po zakończeniu leczenia

200 000 zł

200 000 zł

200 000 zł

Możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową przy
niestandardowym poziomie ryzyka, na podstawie
indywidualnej decyzji ERGO Hestii
Minimalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową

3 miesiące

3 miesiące

3 miesiące

Maksymalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową

17 lat

17 lat

17 lat

Maksymalny wiek obowiązywania ochrony
ubezpieczeniowej

25 lat

25 lat

25 lat

usługa w zakresie ubezpieczenia
usługa poza zakresem ubezpieczenia

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy oraz
nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Służy wyłącznie celom informacyjnym.

 okrycie kosztów podróży i zakwaterowania dwóch osób
P
towarzyszących dziecku
Pokrycie kosztów leków zakupionych po leczeniu za granicą
(do 50 000 euro w całym życiu Dziecka)

•

 rganizacja i pokrycie kosztów leczenia
O
w renomowanych klinikach medycznych na
całym świecie

•	
Organizacja i pokrycie kosztów transportu,
zakwaterowania dla Dziecka i dwóch osób
towarzyszących

•	Dostęp do kilku tysięcy najlepszych
światowych specjalistów
•	Wysoka suma ubezpieczenia - do 2 mln euro
•	
Kompleksowa opieka w trakcie całego procesu
leczenia

