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DZIENNE ŚWIADCZENIE SZPITALNE – UBEZPIECZENIE SZPITALNE 
 

Grupowe ubezpieczenie dziennego świadczenia szpitalnego (nazywane czasem ubezpieczeniem szpitalnym, 
leczeniem szpitalnym) gwarantuje wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu i łagodzi straty  związane z 
przerwą w działalności zawodowej. Ochronę zapewnia STU Ergo Hestia S.A. 
 

Ubezpieczenie gwarantuje: 
• Wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu od 2 dnia, spowodowany zachorowaniem lub wypadkiem 

wymagającym leczenia szpitalnego oraz porodem. Przez pobyt w szpitalu rozumie się leczenie w 
szpitalu, klinice lub izbie porodowej trwający minimum 48 godzin. 

• Wypłatę świadczenia z tytułu leczenia rehabilitacyjnego, pozostającego w związku z leczeniem 
szpitalnym -50% świadczenia. 
 

 Świadczenie wypacane za dzień 
pobytu w szpitalu 

Składka miesięczna 

Wariant indywidualny      
Ochroną objęty jest 

ubezpieczony 

55 zł 19 zł 

75 zł 25 zł 

95 zł 30 zł 

Wariant rodzinny               
Ochroną objęty jest 

ubezpieczony i jego rodzina 

55 zł 36 zł 

75 zł 48 zł 

95 zł 60 zł 

Przykładowo za 3 dniowy pobyt w szpitalu ubezpieczony otrzymuje świadczenie w wysokości 110 zł, w przypadku 4 dniowego 
pobytu -165 zł, a 9 dniowego aż 440 zł przy miesięcznej składce w wariancie indywidualnym -19 zł. 

Odpowiedzialność rozpoczyna się: 

• od pierwszego dnia- w związku z obrażeniami doznanymi w wypadku, 

• po upływie 60 dni- w odniesieniu do chorób ( pod warunkiem, że nie występowały w roku poprzedzającym 
datę przystąpienia do ubezpieczenia), 

• po upływie 10 miesięcy- w odniesieniu do porodu lub powikłań ciąży licząc od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po podpisaniu deklaracji. 
Dla osób posiadających ciągłość ochrony ubezpieczeniowej powyższe ograniczenia nie mają zastosowania 

 
Dla kogo? 
Dla osób , które nie ukończyły 70 roku życia. 
Dla członków rodziny ubezpieczonego (małżonka, który nie osiągnął wieku 65 lat oraz dzieci do wieku 25 lat 
pozostające na utrzymaniu ubezpieczonego). 

Zadzwoń, zapytaj!  32 219 77 37 

Odwiedź nasze biuro w Tychach, Pszczynie, Libiążu, Chrzanowie, Wadowicach, Czechowicach-Dziedzicach 

www.smsu.com.pl 


