
Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne 2020-2021! 

Szanowni Rodzice, 

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne  

w placówkach oświatowych i konieczność zachowania dystansu społecznego  oraz 

bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców, Nasza Szkoła postanowiła 

zorganizować ubezpieczenie nie w formie grupowej lecz indywidualnej. W celu 

zarejestrowania ubezpieczenia udostępniamy  specjalny link do e-ulotki, umożliwiający 

Państwu zakup indywidualnego ubezpieczenia szkolnego z 10% zniżką: 

https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/01280 

Ponieważ ubezpieczenie to zawiera się internetowo ( komputer/telefon), całkowicie 

unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to 

najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.  

Wszystkie warianty ubezpieczenia NNW dla dzieci rozszerzone są rozszerzone o  

świadczenie dotyczące pobytu w szpitalu w celu leczenia COVID-19  ( już 2 dni hospitalizacji 

uprawnia do świadczenia), OIOM – Covid-19,  pomoc psychologiczną, koszty odwołania 

wycieczki szkolnej z powodu  choroby lub wypadku. Wyczynowe uprawianie sportów w 

zakresie! Ochrona 24 h na dobę , Szybka diagnostyka boreliozy. Szeroka tabel uszczerbków 

– 400 pozycji oraz zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Szczegóły w OWU patrz niżej linki. 

OWU: https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny 

Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny 

Karta produktu: https://bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpieczny 

Rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia i składkę, które najbardziej 

odpowiadają jego potrzebom.  Co ważne, w ramach jednej polisy można ubezpieczyć również 

swoje pozostałe dzieci. Po wypełnieniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia, polisa zostanie 

wysłana na adres e-mail wskazany przez Rodzica. Płatności dokonujemy on-line lub przez „ 

zapłać później” na poczcie lub w banku. 

UWAGA!!  

Aktualna polisa grupowa w Generali przez Bezpieczny.pl kończy się z dniem 31 sierpnia. By 

zadbać o ciągłość ubezpieczenia należy nowe ubezpieczenie indywidualne zawrzeć jako „ 

nowe polisa” jeszcze w sierpniu z datą startu ochrony od 1 września. Polisy można zawierać 

cały rok tyle że okres ochrony ulegnie przesunięciu. 

W razie chęci skorzystania z pomocy z Opiekuna Szkoły  przekazujemy kontakt: 

 

POŚREDNIK OPIEKUN NNW SZKOLNEGO: 

Barbara Polańska-Matuszek , Tel. 690 950 555 

E-mail: bmatuszek@bezpieczny.pl, KOD dedykowany Placówce 01280 
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