Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne 2019/2020
Szanowni Rodzice,
Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców zdecydowała
o kontynuacji współpracy z ogólnopolskim dostawcą ubezpieczeń dla dzieci od następstw
nieszczęśliwych (NNW) Bezpieczny.pl Sp. z o.o. - w tym roku we współpracy z Generali T.U.
S.A zarówno w modelu: indywidualnym jak i grupowym – (dla tych z Państwa, którzy mają
mentalny nawyk załatwiania tych kwestii w szkole został wybrany wariant I ze składką 34 zł
i sumą ubezpieczenia 12 tys zł)
Obecna polisa NNW grupowa szkolna obowiązuje do 31 sierpnia 2019 r. Stąd Ci
z Państwa, którzy chcieliby skorzystać z możliwości indywidualnego ubezpieczenia dziecka
jednocześnie z zachowaniem ciągłości ochrony – są zapraszani by zawrzeć i opłacić
ubezpieczenie jeszcze pod koniec sierpnia – ( przed 1 -szym września) na Platformie
https://bezpieczny.pl/20213 - ( polisa działa od dnia następnego po opłaceniu składki na pełen
rok. Osoby kontynuujące zakup ubezpieczenia indywidualnego korzystają z linku kontynuacji
( sekcja „chcę kontynuować” https://bezpieczny.pl/kontynuacja/20213) Brak przerwy ( zakup z
ciągłością ochrony ) to brak karencji na pobyty w szpitalu chorobowe oraz poważne
zachorowanie.. O kończącej się polisie indywidualnej Rodzic zostanie powiadomiony SMS.
Platforma Bezpieczny.pl daje możliwość wyboru ochrony spośród 6 wariantów
ochrony uwzględniającej potrzeby każdego ucznia (również uprawiającego sporty walki,
uczęszczających do klubów sportowych w każdym wariancie). Rodzic samodzielnie dokonuje
wyboru odpowiedniej sumy ubezpieczenia oraz składki zgodnej z oczekiwaniami i budżetem.
Polisa działa pełną dobę w życiu szkolnym , poza szkolnym jak również podczas uczestnictwa
w zawodach sportowych.
Link do oferty : https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/20213
lub https://bezpieczny.pl/przedszkole/20213
Link do zakupu z rabatem : https://bezpieczny.pl/nnw/kupszkola/20213
Link do OWU : https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny
Link do Tabeli urazów : https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

Dodatkowo, jako placówka otrzymaliśmy specjalny

10% KOD Rabatowy: 20213

Którego użycie daje zniżkę oraz wsparcie dedykowanego Opiekuna Szkoły:
Barbary Polańskiej-Matuszek , kontakt: 690 950 555, bmatuszek@bezpieczny.pl
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dodatkową dla Państwa korzyścią i motywacją do zawarcia ubezpieczenia w formie indywidualnej, są
atrakcyjne zniżki dodatkowe na ubezpieczenie OC/AC pojazdu przy zakupie na Platformie bezpieczny.pl
Przykład: dla taryfy OC/AC w wysokości 1 000 PLN, dodatkowa zniżka wyniesie 180 PLN.
10% zniżki przy użyciu kodu Pośrednika – 20213;
3% zniżki za zakup dowolnego (np. szkolnego) ubezpieczenia za pomocą strony www.bezpieczny.pl w ciągu
ostatniego roku;
50 PLN zniżki za zakup w ciągu ostatniego roku ubezpieczenia szkolnego dla dziecka, które nie ukończyło 17 rż.

