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SILESTAGROUP
U$EŻP'ECŻENIA . F'NANsE
Rokząłołłtda' 799o
44-2oo RgniĘ uI' Mikałoulską 34
tel./fax32 42 22 788,32 42 37 1OO

Szanowni Państwo

Agencja Ubezpieczeń SILESIA GROI'JP działĄąsa na rynku od roku 1990 ma
przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków dzieci, młodneĘ i pracowników rok szkolny 20l6l20t7.
Z wielu propozycji różnych towarzystw wybraliśmy dla Panstwa prograln ubezpieczsniowy
STU ERGO Hestia

Proponowana oferta zapewnia pełną ochronę bez względu na miejsce i czas zdarzeria,
24 godziny na dobę, w kraju i za granicąr lącznie z okresem feńi i wakacji.
Zakres ubezpieczenia obejmuje również następstwa zawału serca i udaru mózgu.

Dodatkowo proponuj emy :

_ zwolnienie z opłaty składki dzieci w trudnej sytuacji do 107o
- składka za drugie i kolejne dziecko, z jednej rodziny wynosi 507o

Zaptaszając do wspołpracy Ęczymy Parlstwu wszelkiej pomyślności w nowym roku
szJ<olnym }Arc/2017.
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OTERTA NNW NA ROK SZKOLhTY zbrc/ 2O]l?pZU S.A. rnterRisk S.L

GIMNAZJUM W JEJI(OWI

tvauczęścte.l WYPŁAcANE Ę'.
- składka za drugie i kotejne dziecko, z jednej roctziny wynosi 507o- zwolnienie z opłaty składki ao fił.-t'9,.9, 

,

- bez dopłaĘ skladki udłielary o"n^ry klasom sportowym'uczniom 
l,- ochrona obejmuje również zawał ,ir"^"' "''ę!III spoftowym'uczniom nateżącym do szkolnych klubow sportowych

:"#?::;::,:,,:2::::"T,":::;::;:!i::;:,,,:!:#o omdteniem o nieus,atonej pzyczynie

POMOC MEDYCZNA ASSI
- wizyta rekarza* r,","tto*"E 

na terytorium RP, centrum alarmowe (22) soi i5 ,16:

-yzvta"i"ń;;;j:""1lr|.:b#:1Jbezpieczonego

r *Łi',5"'T"ffill"1i?ijJ, . , oońii#|'i',';"ówkami fflirl"lfl:łJr: 999 
zł na wszystkie

PoMoc nlHo'iuń"rNA l PIELĘGNACYJNA: ;ilj'-'ffiffi8'.'ł ''' wizyta pielęgniarki do

- organizacja procesu rehabilitaci... 
. .. . . ,. . - .

-ff#r;#ftrnffiHl$tritrffli,g?,ffi'#ll"gl";"] '] iiff#-"jśJ"' i8s;l
PoMoc psycHolocA .'

'........''dowysokości 
1 500zł

:i:*il#iosek 
możemy plzedstawić ofeĘ z innymisumiami ubezpieczenia i świadczeniami

szybką isprawną likwidację szkód jak w latach ubiegłych. Wypłata odszkodowalprocedura uproszczona; 
''łoo" oo"""oJJn" o'JolL,". o"il,'*i""ł 

'"o'v*]5:ffi[,;'j:-trJ:llli,"*un"ł bankowy.
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SUMA UBEZPIECZENIA
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3 575,00 4125,00

1 950,00 2 250,00v .---.lg|llv o9P5y -Jeqnorazowe Świadczenie
PowaŻne.".horo*"nits1'l 1 550,00 1 650,00 1 750,00

12 Zgon rodzica w wyniku l.lNw=--=._._-_=*ą=-
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I 650,00 1 950,00 2250,0a
13 2 550,00 2 650,00 2 750,00

14
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