
•  ochrona dziecka na wypadek wystąpienia nieszczęśliwych wypadków i poważnych chorób
•  pomoc w finansowaniu kosztów leczenia lub rehabilitacji 
•  suma ubezpieczenia do 200 tys. zł
•  ochrona w razie 20 poważnych chorób

Dzieci to nasz największy skarb, który wymaga wyjątkowej ochrony. „Zdrowie dziecka” to kompleksowa i 
przemyślana oferta ubezpieczenia Twojego dziecka na wypadek wystąpienia nieszczęśliwych wypadków 
i poważnych chorób. Obejmujemy je sumą ubezpieczenia w wysokości nawet 200 tys. zł. Zakres ochrony 
pokrywa aż 20 chorób, w tym nowotwory, oparzenia czy cukrzycę typu I. ERGO 4 to realna ochrona 
na wypadek poważnych zdarzeń i może być też świetnym uzupełnieniem szkolnego ubezpieczenia 
NNW.  Ubezpieczając zdrowie dziecka, zadbasz o sfinansowanie kosztów jego leczenia lub rehabilitacji, 
a jednocześnie o finansowe wsparcie dla Twojej rodziny.

Bezpieczne dziecko 
z ERGO 4

Wariant I Wariant II Wariant III

Trwałe inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku TAK NIE TAK

Złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku TAK NIE TAK

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

NIE TAK TAK

Karencja na zdarzenie niewynikające z NW, trwająca 
3 miesiące od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej NIE TAK TAK

Maksymalna suma ubezpieczenia 200 000 zł 200 000 zł 200 000 zł

Minimalny wiek objęcia ochroną ubezpieczeniową 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

TAK usługa w zakresie ubezpieczenia
NIE usługa poza zakresem ubezpieczenia

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


