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Szanowni Państwo! 
 

Nowa Grupa Ubezpieczonych Południowej Polski  
- ubezpieczenie kierowane do wszystkich osób w wieku 
od 15 – 55 lat, bez względu na miejsce pracy, jej 
charakter, formę zatrudnienia, również niepracujących 
- ubezpieczenie działa przez 24 godziny na dobę na 
całym świecie 
 

 

 

 

 

Korzyści z tego programu do 65 roku życia: 
- ochrona i ubezpieczenie Twoje i Twojego małżonka, 
- wysokie świadczenia, zwłaszcza za wypadki nagłe, losowe 

będące następstwem nieszczęśliwych wypadków 
a w szczególności wypadków w ruchu komunikacyjnym 
i w pracy, 

- natychmiastowa wypłata świadczeń w przypadku poważnego 
zachorowania (zawał mięśnia sercowego, operacyjne wykonanie 
pomostów naczyniowych by-pass, udar mózgu, nowotwór 
złośliwy, niewydolność nerek, przeszczep narządu, utrata 
wzroku, paraliż, poparzenie, stwardnienie rozsiane, przeszczep 
zastawki serca, operacja aorty, utrata mowy, śpiączka, utrata 
słuchu, utrata kończyn, łagodny guz mózgu, zapalenie wątroby 
raz HIV, oponiak mózgu, zapalenie mózgu), 

- wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu wskutek choroby lub 
następstwa nieszczęśliwych wypadków, 

- opcje dodatkowych świadczeń na wypadek śmierci lub trwałego 
kalectwa spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu, 

- niskie (miesięczne) składki ubezpieczeniowe wnoszone do 
Ubezpieczyciela w dogodnej formie płatności, 

- prawo do Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczonego na 
warunkach przestawionych przez STYU na Życie Ergo Hestia SA, 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie OWU HR 01/06 STUnŻ Ergo Hestia SA  
 

 

 

 

 



Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Wariant V Wariant VI

Zgon ubezpieczonego 6 m-cy/ 2 lata 14 000 zł 17 500 zł 24 000 zł 21 000 zł 54 000 zł 48 000 zł

Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  --- 28 000 zł 35 000 zł 48 000 zł 42 000 zł 96 000 zł 96 000 zł

Zgon ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy  --- 44 000 zł 55 000 zł 72 000 zł 66 000 zł 120 000 zł 120 000 zł

Zgon ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym  --- - - 72 000 zł - 120 000 zł -

Zgon ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
 ---

- - 126 000 zł - 168 000 zł -

Zgon ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu  --- - - 48 000 zł - 78 000 zł -
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - za każdy 

1% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego  ---
320 zł 400 zł 420 zł 480 zł 420 zł 480 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub 

krwotoku śródmózgowego - za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego
 ---

- - 420 zł - 420 zł -

Zgon małżonka 6 m-cy 8 000 zł 10 000 zł - 12 000 zł - 12 000 zł

Zgon małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku  --- 16 000 zł 20 000 zł - 24 000 zł - 24 000 zł

Zgon dziecka 6 m-cy 2 400 zł 3 000 zł - 3 600 zł - 3 600 zł

Zgon rodzica lub teścia ubezpieczonego 6 m-cy 1 600 zł 2 000 zł - 2 400 zł - 2 400 zł

Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu 10 m-cy 800 zł 1 000 zł - 1 200 zł - 1 200 zł

Urodzenie martwego dziecka 10 m-cy 1 600 zł 2 000 zł - 2 400 zł - 2 400 zł

Osierocenie dziecka wskutek zgonu ubezpieczonego, świadczenie dla każdego dziecka 

ubezpieczonego w wieku do 18 lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku 25 lat lub bez 

względu na wiek w razie jego całkowitej niezdolności do pracy

 --- 3 200 zł 4 000 zł - 4 800 zł - 4 800 zł

Leczenie szpitalne - za każdy dzień pobytu w szpitalu w okresie pierwszych 14 dni, jeśli pobyt 

był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 
80 zł 100 zł - 120 zł - 120 zł

Leczenie szpitalne - za każdy dzień pobytu w szpitalu za okres powyżej 14 dni, jeśli pobyt był 

spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub za każdy dzień pobytu w szpitalu nie 

spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
1 m-c

40 zł 50 zł - 60 zł - 60 zł

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (zakres rozszerzony) 3 m-c 1 500 zł 1 500 zł - 1 500 zł - 1 500 zł

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (zakres maksymalny) 3 m-c - - 7 000 zł - 7 000 zł -

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego - zakażenie wirusem HIV związane z wykonywaniem 

zawodu 3 m-c
1 500 zł 1 500 zł 7 000 zł 1 500 zł 7 000 zł 1 500 zł

Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego: w zależności od grupy operacji zgodnie z OWU HR 

01/15

6 m-c              
(jeżeli nie była 

spowodowana NW)

grupa 1 - 750 zł               

grupa 2 - 450 zł                

grupa 3 - 150 zł

grupa 1 - 750 zł               

grupa 2 - 450 zł                

grupa 3 - 150 zł

grupa 1 - 1 000 zł               

grupa 2 - 600 zł                

grupa 3 - 200 zł

grupa 1 - 750 zł               

grupa 2 - 450 zł                

grupa 3 - 150 zł

grupa 1 - 1 000 zł               

grupa 2 - 600 zł                

grupa 3 - 200 zł

grupa 1 - 750 zł               

grupa 2 - 450 zł                

grupa 3 - 150 zł

8 000 10 000 12 000 12 000 12 000 12 000

50,00 zł 60,00 zł 65,00 zł 70,00 zł 80,00 zł 90,00 zł

Powyższy tekst informacyjny nie stanowi oferty i nie jest częśćią umowy ubezpieczenia w rozumieniu

Kodeksu Cywilnego. Przed Podjęciem decyzji należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

i umową ubezpieczenia Nowa Grupa Ubezpieczonych Południowej Polski

PIECZĄTKA POŚREDNIKA:

Wysokość świadczeń wypłacanych
Zakres ubezpieczenia Karencje 

Suma ubezpiecznia

Składka miesięczna

Przez poważne zachorowania w myśl ubezpieczenia rozumie się zawał mięśnia sercowego, operacyjne

wykonanie pomostów naczyniowych (by-pass), udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek,

przeszczep narządu, utrata wzroku, paraliż, poparzenie, stwardnienie rozsiane, przeszczep zastawki

serca, operacja aorty, utrata mowy, śpiączka, utrata słuchu, utrata kończyn, łagodny guz mózgu, zapalenie

wątroby (piorunujące wirusowe zapalenie wątroby) oraz HIV, oponiak mózgu, zapalenie mózgu.


