
 

   AKTUALNA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ  ERGO HESTIA S. A.  DLA CZŁONKÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ

                      Zakres ubezpieczenia grupowego dla Członków Związku i współmałżonków

Lp. Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczenia (w zł)
Wariant I Wariant II

1 Zgon Ubezpieczonego 47 000 zł 50  000 zł

2 Zgon  Ubezpieczonego  w  następstwie  nieszczęśliwego  wypadku  (wysokość 
świadczenia obejmuje świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego) 97 000 zł 100  000 zł

3
Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub 
powietrznym  (wysokość  świadczenia  obejmuje  świadczenie  z  tytułu  zgonu 
ubezpieczonego  oraz  świadczenie  z  tytułu  zgonu  ubezpieczonego  w 
następstwie nw.

147 000 zł 162 500 zł

4
Zgon  Ubezpieczonego  w  następstwie  wypadku  przy  pracy  (wysokość 
świadczenia  obejmuje  świadczenie  z  tytułu  zgonu  ubezpieczonego  oraz 
świadczenie z tytułu zgonu  w  nw.

               147 000 zł 162 500 zł

5 
UWAGA !  Z TYTUŁU ZGONU UBEZPIECZONEGO W NASTĘPSTWIE WYPADKU PRZY 
PRACY W RUCHU LĄDOWYM, WODNYM LUB POWIETRZNYM WYPŁACANE BĘDZIE 
ŚWIADCZENIE W SKUMULOWANEJ WYSOKOŚCI 

197 000 zł 225 000 zł

6
Zgon  Ubezpieczonego  w  następstwie  zawału  mięśnia  sercowego  lub  udaru 
mózgu  (wysokość  świadczenia  obejmuje  świadczenie  z  tytułu  zgonu 
ubezpieczonego)

77 000 zł 81 250 zł

7 Trwały  uszczerbek  na  zdrowiu  Ubezpieczonego  wskutek  nieszczęśliwego 
wypadku – za 1% uszczerbku 510 zł 530 zł

8
Trwały  uszczerbek  na  zdrowiu  Ubezpieczonego  wskutek  nieszczęśliwego 
wypadku  komunikacyjnego  (wysokość  świadczenia  obejmuje  świadczenie  z 
tytułu  trwałego  uszczerbku  na  zdrowiu  Ubezpieczonego  wskutek 
nieszczęśliwego wypadku) – za 1% trwałego uszczerbku

800 zł 910 zł

9 Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia 
sercowego lub krwotoku śródmózgowego – za 1% uszczerbku brak 438 zł

10 Zgon małżonka 13 000 zł 13 000 zł

11 Zgon  małżonka  w  następstwie  nieszczęśliwego  wypadku  (wysokość 
świadczenia obejmuje świadczenie z tytułu zgonu małżonka) 28 000 zł 31 500 zł

12
Zgon  małżonka  w  następstwie  nieszczęśliwego  wypadku  w  ruchu  lądowym, 
wodnym lub powietrznym (wysokość świadczenia obejmuje świadczenie z tytułu 
zgonu małżonka oraz świadczenie z tytułu zgonu małżonka w następstwie nw.

36 000zł 39 000 zł

13 Zgon dziecka (bez względu na wiek) 4 000 zł 4 000 zł

14 Zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku (wysokość świadczenia 
obejmuje świadczenie z tytułu zgonu dziecka) 8 000 zł 9 000 zł

15 Zgon rodzica 2 600 zł 3 100 zł
16 Zgon teścia 2 600 zł 3 100 zł
17 Urodzenie się dziecka 1 400 zł brak

18 Urodzenie się dziecka wskutek ciąży mnogiej (wysokość świadczenia obejmuje 
świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka) 2 800 zł brak

19 Martwe urodzenie noworodka 2 800 zł brak
20 Osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego 5 000 zł 4 000 zł
21 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego: zakres maksymalny 8 000 zł 8 750 zł

22 Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego - w zależności od grupy operacji

600 zł/
1.800 zł
3.000 zł

600 zł 
1.800 zł
3.000 zł

23

Leczenie szpitalne Ubezpieczonego (kwota za dzień): 
- jeżeli pobyt był spowodowany NW (przez pierwsze 14 dni):
- jeżeli pobyt nie był spowodowany NW oraz po 14 dniu pobytu 
w NW (do 90 dnia):
- pobyt na OIOM przez pierwsze 14 dni (dodatkowa kwota za dzień):
- za okres rehabilitacji powyżej 30 dni po wypisaniu ze szpital – kwota 
jednorazowa:

130 zł
65 zł

33 zł

250 zł

130 zł
65 zł

33 zł

250 zł

24 Leczenie szpitalne spowodowane nw komunikacyjnym lub wypadkiem w pracy – 
kwota całkowita za dzień  ( pierwsze 14 dni pobytu) 220 zł 220 zł

25 Leczenie  szpitalne  spowodowane  zawałem  mięśnia  sercowego  lub  udarem 
mózgu – kwota całkowita za dzień  ( pierwsze 14 dni pobytu) 100 zł 100

Miesięczna składka ubezpieczeniowa 62,80 zł 64,00zł
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