
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SZKODY NNW

W przypadku szkody ubezpieczony zobowiązanyjest poddać się leczeniu i stosowaĆ się do zaleceń mających na
celu złagodzenie skutków wypadku.

W terminie 3 dni od daty powstania szkody należy powiadomić ubezpieczyciela
o wypadku pod nr telefonu:

585555555

lub

801107107 J
Dane niezbędne do zgłoszenia szkody:

- nr polisy 436 000 109 472,

- pełne dane Poszkodowanego: imię, nazwisko, PESEL oraz dane adresowe,
numer telefonu do kontaktu w sprawie szkody,

- miejsce zdarzenia,
- data zdarzenia,
- okoliczności powstania szkody,
- opis doznanych urazów.

Dodatkowe informacje o które może być poproszony poszkodowany:

marka i numer rejestracyjny pojazdu sprawcy (jeśli był to wypadek drogowy), dane sprawcy zdarzenia
(o ile jest on znany),

- miejsce udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej oraz dalszego leczenia,
- czy leczenie jest już zakończone,
- czy spisano oświadczenie na miejscu zdarzenia,.
- czy na miejsce zdarzenia przybyła Policja lub inne służby (jeśli tak, proszę podać adres posterunku),
- pierwsza dokumentacja medyczna,
- upoważnienie do zwolnienia lekarzy i zakładu opieki z tajemnicy medycznej (pisze sam Klient).

W ciągu 7 dni od daty zakończenia leczenia należy wypełnić druk zgłoszenia. szkody i przesłać wraz z wymaganymi
przez ubezpieczyciela dokumentami oraz zaświadczeniem. wystawionym przez KRUS potwierdzającym, że jedno
z rodziców tub opiekunów prawnych członka rodziny poszkodowanego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
podiega ubezpieczeniuspołecznemu rolnikówwpełnym zakresie(ubęzpieczenieemerytalno-rentoweoraz ubezpie
czenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie)

1. elektronicznie na mail: szkodykrus@ergohestia.pl

2. pocztą na adres:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
uL Hestii I
81-731 Sopot

z dopiskiem „Biuro Likwidacji Szkód”

Druk zgłoszenia szkody - może być przesłany już przy zgłaszaniu szkody,
a pozostałe dokumenty dosłane w trakcie lub po zakończeniu leczenia.

Druk dostępny jest na stronie www.krus.goy.pl i www.fsusr.goy.pl

W przypadku potrzeby skorzystania z usług Assistance
Centrum Alarmowe 24h tel 225222990 lub 22 232 2990



UBEZPIECZENIE DZIECI ROLNIKÓW OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW.

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zawarł 14 października 2016 roku
z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków, obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS,

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje wyłącznie dzieci (do ukończenia 16 roku życia) rolników,
pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi,
z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Zakes świadczeń
Zgon dziecka w wyniku NW
(w tym również rozszerzenie o udar mózgu i zawał serca)

świadczenia

67.000 zł

Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia dostępne są na stronach internetowych www.krus.goy.pl
i www.fsusr.goy.pl oraz pod nr telefonu 22745 1340, (pn-pt. w godzinach 9.00 — 17.00).

Umowa obowiązuje od 14.10.2016 roku do 13.10.2017 roku.
Finansuje ją Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Zakres ubezpieczenia:

- Czasowy okres ochrony ubezpieczeniowej: cała doba;

- Zakres terytorialny: cały świat;

- Udzialy własne: zniesione (w tym franszyzy integralne i redukcyjne);
- Karencje: zniesione;

- Suma ubezpieczenia wynosi 67.000,00 zł.

Lp.

1.

2. Zgon dziecka w wyniku NW na terenie gospodarstwa rolnego 100.500 zł

3. Zgon dziecka w NW komunikacyjnym 80.400 zł

Zgon rodzica/opiekuna dziecka w wyniku NW
6 700złtw tym również rozszerzenie o udar mózgu i zawał serca)

5. Uszczerbek w wyniku NW 670 złza J % uszczerbku

Jednorazowe świadczenie w przypadku braku uszczerbku na zdrowiu, jeżeli nastąpiło
6. uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, które wymagafo interwencji lekar- 1.340 zł

skiej w placówce medycznej i przynajmniej jednej wizyty kontrolnej.

L Porażenia prądem lub piorunem 7.340 zł

8
Zatrucie nieumyślne środkami chemicznymi, rośtinami trującymi, etc.

1 340 zł(jednorazowo)

9. Oparzenia i odmrożenia 670 zł za 1 % uszczerbku

10
Pokąsania, ukąszenia, pogryzienia, ugryzienia przezowadylubzwierzęta/wtym

670złpsa/tjednorazowo)

11. Wstrząśnienie mózgu (jednorazowo) 2.680 zł

12. Pobyt w szpitalu w wyniku NW od trzeciego dnia pobytu. 70 złidzień
13. Pobyt w szpitalu w chorobie płatne od trzeciego dnia pobytu, 70 zł/dzień
14. Koszty leczenia w wyniku NW limit 2 500 zł
1. Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW limit 2 500 zł
16. Koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych limit 2 500zł
17. Poważne zachorowania 6.700 zł
1 Operacje w wyniku NW 6.700 zł

Usługi assistance: wykonawca w ramach świadczeń assistance oferuje pomoc
19. medyczną: wizyty lekarza, pielęgniarki, dostawę leków, opiekę domową po hospitalizacji, limit do 6.700 zł

transport medyczny, infolinię medyczną, korepetycje.

20. Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy 13.400 zł
21. Zdiagnozowanie u ubezpieczonego wrodzonej wady serca 7 3.400 zł

Do ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
zatwierdzone 24 stycznia 2016 r. uchwałą Zarządu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
z siedzibą w Sopocie.


