
 

Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne 

 

 

Szanowni Rodzice, 

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców wybrała ofertę   

grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży w  towarzystwie Generali ze składką 

roczną 40 zł, która będzie zbierana podczas zebrań, a  potem max. do 30 września br. 

 Jednocześnie macie  Państwo możliwość wyboru formy indywidualnego 

ubezpieczenia   w dowolnym  wariancie. 

 Indywidualne ubezpieczenie NNW z oferty Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

dostępne jest  wyłącznie na stronie www.bezpieczny.pl 

Jako placówka otrzymaliśmy specjalny link do e-ulotki, umożliwiający 

Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia szkolnego z 10% rabatem 

 

https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/24182 

 

UWAGA: Rodzice, którzy już w zeszłym roku skorzystali z  indywidualnej oferty 

Bezpieczny.pl, przed zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej otrzymają stosowne 

powiadomienia o możliwości kontynuacji umowy ubezpieczenia (wiadomość e-mail i SMS) 

z zachowaniem 10% zniżki.  

 

Ubezpieczenie zapewnia m.in.: 

- ochronę 24/h na całym świecie, podczas zajęć szkolnych oraz w dni wolne od nauki; 

- wypłatę odszkodowania za uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku, bez konieczności zakończenia 
leczenia, 

- zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji  i odbudowy zębów stałych bez podlimitów, 

- świadczenie za pobyt w szpitalu na skutek NNW płatne od 1 dnia! 

-wyczynowe uprawnianie sportu . 

https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/24182


 

UWAGA: Ponadto  istnieje możliwość dokupienia opcji Odpowiedzialności cywilnej 

deliktowej dziecka od 13 roku  w życiu prywatnym 

Na portalu bezpieczny.pl Rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia  

i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom.     

Co ważne, w ramach jednej polisy może ubezpieczyć również swoje pozostałe dzieci.  

Ważne! Polisa indywidualna działa od następnego dnia po opłaceniu składki. 

Po wypełnieniu krótkiego wniosku o zawarcie ubezpieczenia, polisa zostanie wysłana 

na adres e-mail wskazany przez Rodzica. 

W przypadku trudności z zawarciem ubezpieczenia mogą Państwo skorzystać z technologii 

zdalnego wsparcia. Po przejściu na stronę bezpieczny.pl w e-ulotce wyświetlą się Państwu dane 

kontaktowe do lokalnego Pośrednika obsługującego naszą szkołę. Mogą Państwo skontaktować się 

z nim i otrzymać pomoc w zakupie ubezpieczenia i wypełnieniu wniosku, bez wychodzenia z domu   

i na ekranie Państwa komputera lub telefonu. 

 

 
 Oferta: https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/24182/ 
OWU: https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny  
Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny  
Karta produktu: https://bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpieczny  

  

W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu 

Bezpieczny.pl prosimy o kontakt z Opiekunem naszej placówki: 

 

p. Anetą Słowińską 

Tel. 793 689 978 

E-mail: aslowinska@bezpieczny.pl 

www.sremubezpieczenia.pl 

Biuro: ul. Gostyńska 42a, Śrem 

 

https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/24182/
mailto:aslowinska@bezpieczny.pl

