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KASY ROLNICZEGO

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Adam Sekściński Warszawa,1 f;' paMziernika 20?6 r.

Drodzy Rolnźcy,

Pragnę Państwa poinfon'nować, że każde dziecko poniże5 16. roku życia w rodzii'iie osób
ubezpieczonych w pełnyin zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Gwarantuje je przez okres od 14.]0.20l6 r. do 13.lO.20l7 r. umowa pomiędzy Zarządem
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (któiy z urzędu sprawuje
Prezes Kasy) a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Umowę finansuje
z pozabudżetowych środków Fundusz Składkowy. Ubezpieczenie NNW dla Państwa dzieci nie
ma ograniczer'i terytorialnych (obowiązuje zarówno w kraju, jak i na świecie).

To pierwszy w Polsee tak duży progarn grupowego ubezpieczenia NNW, w ramach którego
blisko 500 tysięcy dzieci z Państwa rodzin, w razie nieszczę:śliwego wypadku ma g,waxanc'y;
rekompensaty doznanego uszczerbku na zdrowiu, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji
i innych wydatków. Świadczenia te są niezależne od innych polis grupowego ubezpieczenia.

O pełnym zakresie świadczeń odszkodowawczych, ich wysokości, o postępowaniu w razie
szkody powstałej wskutek wypadku dziecka, szczegółowo mogą Państwo dowiedzieć się
m.in. z obszernej informacji na stronie s 2?..'..1l.
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Lp. Wysokość
świadczenia

1. ZgondzieckawwynikuNW(wtymrównieżrozszerzenieoudarmózgui 67.000 zk

zawał serca )

12. l Zgon dziecka w wyniku NW na terenie gospodarstwa rolnego l l

3. Zgon dziecka w NW komunikacyjnym 1 l

4. i Zgoii rodzica/opiekuna dziecka w wyniku NW ( w tym również rozszerzenie
io udar mózgu i zawał serca)

5. Uszczerbek w wyniku NW

6. Jednorazowe świadczenie w przypadku braku uszczerbku na zdrowiu, jeżeli
nastąpiło uszkodzenia ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, które
wyi'nagało interwencji lekarskiej w placówce medycznej i przynajmniej jednej
wizyty kontrolnej.

7. i Porażenia prądem lub piorunem r 1
8. i Zatrucie nieumyślne środkami chemicznymi, roślinami trującymi, etc

i(jednorazowo)
9. i Oparzenia i odrm'ożenia 670 zl za 1 %

uszczerbku

670zł

t 2.680 zł l

r 70 zł/ dzień 1

I 70 zVdzień l

r limit 2 500 zł l

l Iimit 2 500 zł l

r limit 2 500 zł l

l 6.700 zł l
r 6.700 zł l

19. i Ushigi assistance: wykonawca w ramach świadczeń assistance ofemje pomoc
medyczną: wizyty lekarza, pielęgniarki, dostawę leków, opiekę don?iową po
hospitalizacji, transport medyczny, infolinię medyczną, korepetycje.

20. IŚwiadczenie z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy
21. i Zdiagnozowanie u ubezpieczonego wrodzonej wady serca

Zakres świadczeń

100.500 zł

'?80.400zk

'?6.700zł

670 zł za l %
uszczerbku

1.340 zł

1.340 zł

1.340 zł

10. Pokąsaiiia, ukąszenia, pogryzienia, ugryzienia przez owady lub zwierzęta /w
tym psa/(?jednorazowo)

il. IWstrząśnienie mózgu (?jednorazowo)
12. i Pobyt w szpitalu w wyniku NW od trzeciego dnia pobytu.
13. Pobytwszpitalriwchorobiepłatneodtrzeciegodniapobytu.

14. Koszty leczenia w wyniku NW

ii5. l Koszty- leczenia stomatologicznego w wyniku NW
116. l Koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych

17. i Poważne zachorowania

18. OperacjewwynikuNW

limit do 6.700 zł

r

l

13.400 zł l
1


