DZIENNE
ŚWIADCZENIE
SZPITALNE
OFERTY PZU S.A. I STU ERGO HESTIA S.A.

Wysokość świadczeń i składka
STU ERGO HESTIA S.A.*
UBEZPIECZONY

Członek stowarzyszenia

Członek stowarzyszenia i
jego rodzina

PZU S.A.

Kwota za
dzień

Składka
miesięczna

Kwota za
dzień

Składka
miesięczna

55 zł

15 zł

50 zł

15 zł

75 zł

20 zł

70 zł

20 zł

95 zł

25 zł

90 zł

25 zł

55 zł

30 zł

50 zł

30 zł

75 zł

40 zł

70 zł

40 zł

95 zł

50 zł

90 zł

50 zł

*Zakres obejmuje dodatkowo świadczenie z tytułu zgonu
ubezpieczonego w wyniku wypadku z sumą ubezpieczenia
2 000 zł

Przystąpienie do ubezpieczony
STU ERGO HESTIA S.A.

PZU S.A.

Członek stowarzyszenia, który nie
ukończył 70 lat

Członek stowarzyszenia, który nie
ukończył 70 lat

Małżonek, który nie osiągnął wieku 65
lat oraz dzieci w wieku do 25 lat
pozostające na utrzymaniu członka
stowarzyszenia

Małżonek lub konkubent, który nie
osiągnął wieku 70 lat oraz dzieci do lat
25 pozostające na utrzymaniu członka
stowarzyszenia

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
STU ERGO HESTIA S.A.

PZU S.A.

Leczenie w szpitalu spowodowane
zachorowaniem lub wypadkiem

Leczenie w szpitalu spowodowane
zachorowaniem lub wypadkiem

Leczenie rehabilitacyjne jeżeli miało
ono związek z leczeniem szpitalnym

Leczenie w zakładach lecznictwa
uzdrowiskowego, pod warunkiem że
pobyt w tych zakładach jest
kontynuacją leczenia szpitalnego
objętego odpowiedzialnością PZU

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
STU ERGO HESTIA S.A.

PZU S.A.

Dzienne świadczenie przysługuje
ubezpieczonym w związku z pobytem
w szpitalu, klinice lub izbie porodowej
Przez pobyt w szpitalu rozumie się
trwającym co najmniej 48 godzin w
leczenie w szpitalu, klinice lub pobyt w
okresie obowiązywania ubezpieczenia
izbie porodowej trwające minimum 48
spowodowanym stanem
godzin
chorobowym lub wypadkiem
wymagającym leczenia szpitalnego
oraz porodem i powikłaniami ciąży
Świadczenie płatne jest od drugiego
dnia pobytu

Świadczenie płatne jest od drugiego
dnia pobytu

Limity świadczeń
STU ERGO HESTIA S.A.

Świadczenie z tytułu tej samej
choroby lub wypadku wypłacane jest
najdłużej przez okres 60 dni w ciągu
rocznego okresu ubezpieczenia

PZU S.A.
Świadczenie za pobyt w szpitalu z
tytułu wystąpienia tego samego
zachorowania, ciąży lub zdarzenia
NNW wypłacane jest najdłużej przez
okres 45 dni

Świadczenie za pobyt w zakładach
lecznictwa uzdrowiskowego z tytułu
tego samego zdarzenia – 24 dni

Limity świadczeń
STU ERGO HESTIA S.A.

Świadczenie w wysokości 50% dziennego
świadczenia przysługuje ubezpieczonemu
w przypadku leczenia rehabilitacyjnego,
jeżeli miało ono związek z leczeniem
szpitalnym

PZU S.A.
Świadczenie w wysokości 50% sumy
ubezpieczenia przysługuje
ubezpieczonemu w przypadku pobytu w
zakładach lecznictwa uzdrowiskowego gdy
pobyt rozpoczął się w okresie do 4 miesięcy
po zakończeniu leczenia szpitalnego,
jednakże nie później niż w trakcie trwania
umowy ubezpieczenia

Świadczenie w wysokości 25% sumy
ubezpieczenia przysługuje
ubezpieczonemu w przypadku pobytu w
zakładach lecznictwa uzdrowiskowego gdy
pobyt rozpoczął się w okresie powyżej 4
miesięcy po zakończeniu leczenia
szpitalnego, jednakże nie później niż w
trakcie trwania umowy ubezpieczenia

Karencje
STU ERGO HESTIA S.A.

PZU S.A.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela
rozpoczyna się od:
 dnia następnego w związku z
obrażeniami doznanymi w
wypadku
 po upływie 60 dni w odniesieniu do
chorób
 po upływie 10 miesięcy w stosunku
do porodu lub powikłań ciąży

Odpowiedzialność ubezpieczyciela
rozpoczyna się od:
 dnia następnego w związku z
obrażeniami doznanymi w
wypadku
 po upływie 3 miesięcy w
odniesieniu do chorób
 po upływie 10 miesięcy w stosunku
do porodu lub powikłań ciąży

Karencje
STU ERGO HESTIA S.A.
Dla osób, które przed zawarciem
były ubezpieczone w ramach
dziennego świadczenia szpitalnego i
przystąpią do ubezpieczenia w
ramach bezpośredniej kontynuacji
okres karencji liczony jest od
pierwszego dnia okresu
ubezpieczenia w ramach
poprzedniej umowy

Do okresu karencji zaliczony jest
również okres ubezpieczenia
leczenia szpitalnego w PZU Życie S.A.

PZU S.A.

Dla osób, które przed zawarciem
były ubezpieczone w ramach
dziennego świadczenia szpitalnego i
przystąpią do ubezpieczenia w
ramach bezpośredniej kontynuacji
okres karencji liczony jest od
pierwszego dnia okresu
ubezpieczenia w ramach
poprzedniej umowy.

Ograniczenia odpowiedzialności
STU ERGO HESTIA S.A.

PZU S.A.

W przypadku chorób, które wystąpiły
w ciągu roku poprzedzającego datę
W odniesieniu do osób, które mają
przystąpienia do ubezpieczenia,
przerwę w opłaceniu składki za
odpowiedzialność rozpoczyna się po
ubezpieczenie dłuższą niż 1 miesiąc
upływie 6 miesięcy od daty zawarcia
lub zrezygnowały z ubezpieczenia, a
umowy ubezpieczenia, po warunkiem, następnie ponownie chcą przystąpić
że ubezpieczony w ciągu tego okresu do ubezpieczenia ma zastosowanie 6nie był poddany leczeniu. W
cio miesięczne moratorium.
przeciwnym razie okres odroczenia
Przez moratorium należy rozumieć
liczy się od daty ostatniej porady
brak odpowiedzialność za choroby,
lekarskiej – nie dotyczy przypadku gdy
które występowały w ciągu 12
ubezpieczony posiada ciągłość
miesięcy poprzedzających podpisanie
ochrony ubezpieczeniowej (bez dnia
deklaracji zgody.
przerwy)

Ograniczenia odpowiedzialności
STU ERGO HESTIA S.A.
Przez istnienie chorób, o których
mowa powyżej rozumie się istnienie
objawów, które występowały przed
zawarciem umowy lub w dacie jej
zawarcia bez względu na to czy
ubezpieczony zdawał sobie z tego
sprawę czy też nie z faktu, że takie
objawy są związane z chorobą

Jeżeli liczba ubezpieczonych
członków stowarzyszenia wynosi:
 od 100 do 300 osób – okres roczny
poprzedzający datę przystąpienia
skraca się o 6 miesięcy
 ponad 300 osób – zniesienie
ograniczenia

PZU S.A.

Odpowiedzialność w stosunku do
tych chorób rozpocznie się po
upływie 6 miesięcy pod warunkiem,
że w ciągu tych 6 miesięcy
ubezpieczony nie był poddany
leczeniu, badaniom, farmakoterapii
bądź nie zasięgał porady lekarskiej.
W przeciwnym razie okres odroczenia
przesuwa się odpowiednio licząc od
daty ostatniej porady

Koniec odpowiedzialności
STU ERGO HESTIA S.A.
Ubezpieczenie dziennego
świadczenia szpitalnego wygasa:
 z końcem miesiąca, za który
została opłacona ostatnia składka
 w stosunku do małżonka
ubezpieczonego członka
stowarzyszania – z końcem
miesiąca, w którym osiągnął 65 lat
 w stosunku do dziecka
ubezpieczonego członka
stowarzyszenia – z końcem
miesiąca, w którym dziecko
osiągnęło 25 lat lub wcześniej
usamodzielniło się

PZU S.A.
Ubezpieczenie dziennego
świadczenia szpitalnego wygasa:
 z końcem miesiąca, za który
została opłacona ostatnia składka
 w stosunku do
małżonka/konkubenta
ubezpieczonego członka
stowarzyszania – z końcem
miesiąca, w którym osiągnął 70 lat
 w stosunku do dziecka
ubezpieczonego członka
stowarzyszenia – z końcem
miesiąca, w którym dziecko
osiągnęło 25 lat lub wcześniej
usamodzielniło się

Wyłączenia odpowiedzialności
STU ERGO HESTIA S.A.

PZU S.A.

 choroby będące przedmiotem leczenia
szpitalnego w dacie zawarcia umowy

 choroby będące przedmiotem leczenia
szpitalnego w dacie przystąpienia do
ubezpieczenia

 choroby psychiczne, nerwice, AIDS, zatrucia
alkoholem, narkotykami bądź innymi
środkami odurzającymi oraz
samookaleczenia

 operacji plastyczno-kosmetycznych, z
wyjątkiem operacji oszpeceń i okaleczeń
będących następstwem wypadku
 usuwania ciąży, z wyjątkiem gdy ciąża
stanowi zagrożenie dla życia kobiety

 gruźlicy, chorób psychicznych, nerwic,
epilepsji, łuszczycy,
 zakażenia wirusem HIV oraz chorób
przenoszonych drogą płciową
 schorzeń powstałych w wyniku alkoholizmu,
narkomanii, uzależnienia od leków oraz ich
skutków
 zabiegów plastyczno-kosmetycznych, z
wyjątkiem oszpeceń i okaleczeń będących
następstwem wypadku
 usuwania ciąży, z wyjątkiem przypadków
dozwolonych prawem aborcji

Wyłączenia odpowiedzialności
STU ERGO HESTIA S.A.
 leczenia i zabiegów dentystycznych, chyba
że wynikają z obrażeń odniesionych w
wypadku, w którym ubezpieczony doznał
także uszkodzeń innych organów lub części
ciała

 w sanatoriach i ośrodkach rehabilitacyjnych
oraz innych placówkach medycznych, w
których głównym celem pobytu była
rehabilitacja oraz placówkach leczenia
odwykowego
 skutków obrażeń doznanych wskutek
popełnienia lub usiłowania popełnienia
przestępstwa lub samobójstwa

PZU S.A.
 leczenia i zabiegów stomatologicznych,
chyba że wynikają one z obrażeń w
wypadku objętym odpowiedzialnością
 rehabilitacji
 w placówkach leczenia odwykowego i dla
przewlekle chorych oraz w zakładach
opiekuńczo-leczniczych
 w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego,
centrach i ośrodkach rehabilitacyjnych,
prewentoriach, z wyjątkiem kontynuowanej
objętej ochrona hospitalizacji w szpitalu
uzdrowiskowym, pod warunkiem, że leczenie
w szpitalu uzdrowiskowym rozpoczyna się
bezpośrednio po leczeniu szpitalnym
 popełnienia albo usiłowania popełnienia
przez ubezpieczonego samobójstwa

Wyłączenia odpowiedzialności
STU ERGO HESTIA S.A.

 skutków obrażeń doznanych wskutek
pozostawania ubezpieczonego w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków
lub innych środków odurzających

PZU S.A.

 wypadków powstałych w stanie
nietrzeźwości lub po użyciu środków
odurzających, substancji psychotropowych,
nowych substancji psychoaktywnych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie
miało ty wpływu na zajście wypadku

 obrażeń i skutków chorobowych

 obrażeń i skutków chorobowych doznanych
na skutek działań wojennych, rozruchów i
zamieszek, katastrof, w wyniku, których
nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne bądź
napromieniowania

wynikających ze służby wojskowej,
uczestnictwa w operacjach sił zbrojnych oraz
uczestnictwa w operacjach typu zbrojnego
przeprowadzanych przeciwko terrorystom
lub innym grupom przestępczym
 wypadków ubezpieczeniowych powstałych
w wyniku czynnego udziału ubezpieczonego
w strajkach, rozruchach, zamieszkach,
akcjach protestacyjnych, blokadach dróg
lub sabotażu, chyba że udział
ubezpieczonego w strajkach, rozruchach,
zamieszkach, akcjach protestacyjnych,
blokadach dróg wynikał z wykonywania
czynności służbowych
 skażenia jądrowego, chemicznego lub
napromieniowania

Wyłączenia odpowiedzialności
STU ERGO HESTIA S.A.

PZU S.A.
 rutynowych badań okresowych lub innych
badań medycznych, które nie związane są
ze stanem chorobowym wymagającym
dalszej hospitalizacji
 uczestnictwa w badaniach i
eksperymentach naukowych (medycznych)
 leczenia bezpłodności i sztucznego
zapłodnienia;
 wad wrodzonych, okołoporodowych
(defektów i deformacji fizycznych), cech
dziedzicznych, zmiany płci
 epidemii ogłoszonych przez państwowe
służby administracyjne
 zatrucia spowodowanego spożyciem
alkoholu lub użyciem środków odurzających,
substancji psychotropowych, nowych
substancji psychoaktywnych lub środków
zastępczych w rozumieniu przepisów o
przeciwdziałaniu narkomanii
 wypadków ubezpieczeniowych po użyciu
leków lub środków, których zastosowanie
uznawane jest za doping, chyba że nie miało
to wpływu na zajście wypadku
ubezpieczeniowego

Wyłączenia odpowiedzialności
STU ERGO HESTIA S.A.

PZU S.A.
 wypadków ubezpieczeniowych powstałych
podczas kierowania przez ubezpieczonego
pojazdem silnikowym, jeżeli ubezpieczony nie
posiadał uprawnień do kierowania danym
pojazdem, chyba że nie miało to wpływu na
zajście wypadku ubezpieczeniowego albo
umowa zawierana jest na rachunek
kandydatów na kierowców odbywających
kursy nauki jazdy i wypadek
ubezpieczeniowy zaszedł wyłącznie w
trakcie zorganizowanego kursu nauki jazdy
lub egzaminu na prawo jazdy
 wypadków ubezpieczeniowych powstałych
podczas kierowania przez ubezpieczonego
pojazdem innym niż silnikowy, jeżeli
ubezpieczony nie posiadał uprawnień do
kierowania danym pojazdem, chyba że nie
miało to wpływu na zajście wypadku
ubezpieczeniowego albo umowa zawierana
jest na rachunek kandydatów na kierowców
odbywających kursy nauki jazdy i wypadek
ubezpieczeniowy zaszedł wyłącznie w
trakcie zorganizowanego kursu nauki jazdy
lub egzaminu na prawo jazdy

Wyłączenia odpowiedzialności
STU ERGO HESTIA S.A.

PZU S.A.

 obrażeń ciała doznanych w wyniku udziału
ubezpieczonego w bójkach z wyjątkiem
działania w obronie koniecznej
 wypadków ubezpieczeniowych powstałych
w związku z umyślnym popełnieniem albo
usiłowaniem popełnienia przez
ubezpieczonego przestępstwa lub
umyślnego samookaleczenia

