ERGO 4
Zdrowie dziecka
Wariant I

Wariant II

Wariant III

200 000 zł

200 000 zł

200 000 zł

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

Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku
Złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku

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.

wysoka suma ubezpieczenia
– aż do 200 tys zł
realna pomoc po wypadku
i w chorobie
20 poważnych chorób
w zakresie
ochrona przy uprawianiu sportów
(poza sportami wysokiego ryzyka)

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

usługa w zakresie ubezpieczenia
usługa poza zakresem ubezpieczenia

jedna polisa dla Ciebie
i Twoich dzieci

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą
nawet do 2 000 000 €
Dostęp do najlepszych lekarzy
wszystkich specjalizacji
Dostępne w dwóch wariantach
(podstawowym i rozszerzonym)

KROK 1
Kontakt z Centrum Alarmowym ERGO
Hestii po zdiagnozowaniu choroby

Global Doctors
– wariant podstawowy
Wiek wstępu

3 miesiące - 17 lat

25 lat

Zakres ochrony
ubezpieczeniowej:

• leczenie nowotworu złośliwego,
•	przeszczepienie szpiku kostnego,
pod warunkiem że jest związane
z nowotworem złośliwym

Leczenie:
•	nowotworu złośliwego,
•	nowotworu złośliwego w stadium przedinwazyjnym lub
nowotworu in situ,
• ciężkiej dysplazji przednowotworowej,
•	poważnych stanów chorobowych (wymiana lub naprawa
zastawek serca, operacja pomostowania tętnic wieńcowych,
operacja neurochirurgiczna, przeszczepienie narządów od
żywego dawcy, przeszczepienie szpiku kostnego)

Rodzaje świadczeń:

•	Druga opinia medyczna (Second
Medical Opinion)
•	Opieka medyczna za granicą (Medical
Concierge Service)
•	Kontrola stanu zdrowia po
zakończeniu leczenia (Follow Up Care)
- w całym 36 miesięcznym okresie
świadczeniowym
•	Pokrycie kosztów medycznych,
podróży i transportu medycznego,
zakwaterowania, repatriacji zwłok
•	Pokrycie kosztów podróży
i zakwaterowania dwóch osób
towarzyszących dziecku

•	Druga opinia medyczna (Second Medical Opinion)
•	Opieka medyczna za granicą (Medical Concierge Service)
•	Kontrola stanu zdrowia po zakończeniu leczenia (Follow Up
Care) - w całym 36 miesięcznym okresie świadczeniowym
•	Pokrycie kosztów medycznych, podróży i transportu
medycznego, zakwaterowania, repatriacji zwłok
•	Pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania dwóch osób
towarzyszących dziecku
•	Pokrywanie kosztów leków zakupionych po leczeniu za
granicą (do 50 000 euro w całym życiu Dziecka)
•	Dzienne świadczenie szpitalne (100 euro za dzień
maksymalnie 60 dni dla każdej hospitalizacji podczas
leczenia Dziecka za granicą Polski)

Zakres terytorialny
świadczenia opieki
medycznej

Świat bez Polski i USA

Świat bez Polski

Sumy ubezpieczenia

1 000 000 euro w całym życiu Dziecka

2 000 000 euro w całym życiu Dziecka

Karencja na zdarzenie
niewynikające z NW

180 dni

90 dni

KROK 4
Organizacja opieki medycznej i pobytu
za granicą dla chorego i osoby
towarzyszącej
Wariant rozszerzony
KROK 5
Świadczenie 100 € za każdy dzień
spędzony w szpitalu za granicą
KROK 6
Refundacja leków po leczeniu za
granicądo 50 000 €

3 miesiące - 17 lat

Maksymalny wiek
25 lat
obowiązywania ochrony
ubezpieczeniowej

KROK 2
Druga opinia medyczna, diagnostyka
i zalecenia dalszej terapii
KROK 3
Propozycja leczenia za granicą
w placówce specjalizującej się
w leczeniu choroby

Global Doctors
– wariant rozszerzony

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

