
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy wyłącznie celom informacyjnym, a pełne informacje podane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie ERGO 4. 
W celu poznania szczegółów oferty skontaktuj się z agentem ERGO Hestii.

Troszczysz się o swoje dzieci? Dbasz o ich bezpieczeństwo?  
Chcesz im zapewnić pełną ochronę w razie nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby? 
Zdrowie dziecka ERGO 4 zapewnia kompleksową ochronę dziecka na wypadek wystąpienia nieszczęśliwych wypadków powodujących trwałe inwalidztwo oraz 
złamanie kości, jak i poważnych chorób. Zakres ochrony – zależnie od wybranego wariantu – pokrywa aż 20 chorób, w tym nowotwory, neuroboreliozę, sepsę, 
poważne poparzenia czy cukrzycę typu I.

ERGO 4

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, wypłacimy 
Ci ustaloną sumę ubezpieczenia w wysokości nawet 200 tys. zł. Otrzymane 
środki mogą wesprzeć Twoją rodzinę w trudnej sytuacji związanej 
z chorobą dziecka i pomóc sfinansować koszty leczenia lub rehabilitacji. 
To ochrona na wypadek poważnych zdarzeń, świetnie uzupełniająca 
szkolne ubezpieczenie NNW. 

Ubezpieczenie Zdrowie dziecka:
•  występuje w trzech wariantach, zapewniając ochronę w razie 

wystąpienia nieszczęśliwych wypadków i poważnych zachorowań
•  umożliwia objęcie ochroną dziecka od 3. miesiąca życia aż do 

ukończenia przez nie 25 lat

ERGO 4 gwarantuje Ci:
 •  ochronę ubezpieczeniową dziecka na wypadek aż 20 poważnych chorób
•  finansowe wsparcie na wypadek wystąpienia złamań albo poważnego 

trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku
•  sumę ubezpieczenia w wysokości nawet 200 tys. złotych
•  wypłatę świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia w razie 

poważnego zachorowania i odpowiedniego procentu sumy 
ubezpieczenia przy uszkodzeniu ciała

•  minimalny, jedynie 3–miesięczny okres karencji w razie poważnego 
zachorowania oraz natychmiastową pełną odpowiedzialność w razie 
nieszczęśliwego wypadku

•  możliwość wielokrotnej wypłaty świadczeń w wysokości 100% sumy 
ubezpieczenia w ramach jednej polisy (w tym za nowotwory)

Wypadek lub choroba 
dziecka

usługa poza zakresem ubezpieczenia

usługa w zakresie ubezpieczenia

Wariant I Wariant II Wariant III

Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku

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

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

Maksymalna suma ubezpieczenia 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

Czy wiesz, że?
Ubezpieczając się w produkcie ERGO 4 masz możliwość zgłaszania roszczeń, kontaktu ze swoim opiekunem i zarządzania polisą w elektronicznym koncie klienta.


