Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne
Szanowni Rodzice,
Niniejszym informujemy, iż w roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców podjęła decyzję, że
nie będzie organizować grupowego ubezpieczenia NNW dla uczniów, tzw. NNW szkolne. Decyzja
ta podyktowana była między innymi nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
tzw. RODO. Nie znaczy to jednak, że kwestie bezpieczeństwa naszych dzieci są nam obojętne.
Spośród ofert ubezpieczenia NNW Szkolnego, jakie otrzymaliśmy od różnych Towarzystw,
za najbardziej korzystne uznaliśmy indywidualne ubezpieczenia NNW z oferty :

- AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A. , które można zakupić na stronie www.bezpieczny.pl
- Generali TU S.A. , które można zakupić na stronie www.bezpieczni.pl

W tym roku każdy rodzic może swobodnie wybrać dowolny wariant ochrony
ubezpieczeniowej dla swojego dziecka oraz ubezpieczyciela, który tę ochronę będzie świadczył. Do
dyspozycji jest po 6 wariantów ochrony różniących się ceną oraz wysokością świadczeń. Proces
zakupu polisy jest bardzo prosty, trwa około 3 - 5 minut.
Dodatkowo, jako placówka otrzymaliśmy specjalny link umożliwiający Państwu zakup
indywidualnego ubezpieczenia z 10% zniżką, dzięki czemu jest ono tańsze niż ubezpieczenie w
wariancie grupowym.

AXA : https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/02199
Generali : https://bezpieczni.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/02199

Dodatkowym atutem obu ofert jest możliwość - w ramach jednej polisy - ubezpieczenia
wszystkich swoich dzieci, będących w różnym wieku i na różnym etapie nauczania, uczęszczających
do różnych placówek, z możliwością wybrania dla każdego z nich innego wariantu ubezpieczenia.
Przy zakupie ubezpieczenia na portalach Bezpieczny.pl i Bezpieczni.pl zachęcamy do
skorzystania z powyższego linku lub własnoręcznego wpisania przy zakupie polisy dedykowanego
Kodu Opiekuna 02199. Obie te opcje gwarantują uzyskanie 10% rabatu od składki na wszystkie
ubezpieczone przez Państwa dzieci.

W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń w obrębie AXA i Generali
prosimy o kontakt:
☎ Bezpieczny.pl / Bezpieczni.pl :

@ Opiekun Bezpieczny.pl :

58 718 92 53

kstroczynski@bezpieczny.pl
☎ AXA TUiR :
22 555 00 00
☎ GENERALI TU : 913 913 913
★ KOD RABATOWY : 02199

