
Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne 2020/2021 

 

Szanowni Rodzice, 

Informujemy,  iż nasza szkoła otrzymał ofertę indywidualnego ubezpieczenia NNW Szkolne.  
Jako placówka otrzymaliśmy specjalny link do e-ulotki (Bezpieczny.pl, Generali Towarzystwo 
Ubezpieczeń) umożliwiający Wam zakup indywidualnego ubezpieczenia NNW z 10% zniżką 

wyłącznie na stronie www.bezpieczny.pl/24077 .  

Ubezpieczenie można wykupić w dowolnym momencie przez cały rok. Natomiast zalecamy 

zakup indywidualnego ubezpieczenia już na początku września, by dziecko było objęte 

ochroną od pierwszych dni nowego roku szkolnego. 

 Ochrona rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki lub od własnej wskazanej daty. 
Ochrona ubezpieczeniowa działa 24h na dobę na całym świecie przez cały rok po wykupieniu 

ubezpieczenia. 

  oferta ubezpieczenie dla uczniów szkół w wieku od 7 do 25 roku życia: 

https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/24077 

 oferta ubezpieczenia dla dzieci w wieku od 4 miesiąca do 7 roku życia (bez   wymogu 
uczęszczania do przedszkola/żłobka):  

https://bezpieczny.pl/przedszkole/24077 

Ponieważ ubezpieczenie to zawiera się internetowo, całkowicie unikamy ryzyka 

bezpośredniego kontaktu, zbierania składek czy podpisów – jest to najbezpieczniejsza pod 

względem sanitarnym możliwa opcja zawarcia polisy dla dziecka.  

Gdzie działa NNW dla dzieci i młodzieży? 

Wszędzie! Na całym świecie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 

W szkole, w domu, w ferie i wakacje, podczas treningów i zawodów sportowych. 

  

Wyczynowe uprawianie sportu w zakresie, m.in. jazda konna, sporty walki, narciarstwo, 

piłka nożna, siatkówka, lekkoatletyka, koszykówka, akrobatyka, wspinaczka na ściance 

itd. 

  

WAŻNE W OFERCIE: 
Brak podlimitów na koszty leczenia i rehabilitacji NNW. Brak podlimitów 

dotyczy również prywatnego leczenia stomatologicznego (odbudowa zębów 

stałych) wskutek NNW! Koszty zwracane na podstawie faktury imiennej lub rachunku 

imiennego na Ubezpieczonego (dziecko) i dokumentacji medycznej. 

M.in. zwrot za: udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej, pobyt w 

szpitalu, badania, zabiegi, rehabilitacje (w tym prywatne) zalecone przez lekarza, 

operacje, niezbędne operacje plastyczne, nabycie niezbędnych lekarstw i środków 

opatrunkowych przepisanych przez lekarza, leczenie stomatologiczne (odbudowa zębów 

stałych) wskutek NNW (w tym prywatne). 

  

Brak podlimitów na zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu 

środków pomocniczych! M.in. zwrot za zakup lub wypożyczenie: gorsetów, kul, 

stabilizatorów, temblaków, aparatów ortopedycznych, aparatów słuchowych, wózków 

inwalidzkich oraz protez. 

  

 Ugryzienie przez kleszcza - w tym zwrot kosztów wizyty lekarskiej, badań na 

boreliozę, antybiotykoterapii 

  

http://www.bezpieczny.pl/24077
https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/24077
https://bezpieczny.pl/przedszkole/24077


 Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku - w zakresie około 400 nazwanych 

urazów/uszczerbków. Najszerszy zakres urazów na rynku wśród NNW dzieci i 

młodzieży. W tabeli oprócz stałych uszczerbków także drobne urazy niebędące 

trwałym uszczerbkiem. 

  

COVID-19 w zakresie 

  

 Wiele innych - szczegóły w załączonej ulotce m.in. pobyt w szpitalu wskutek 

NNW, pobyt w szpitalu związany z chorobą, zwrot kosztów wycieczki szkolnej, 

pomoc psychologiczna. 

 

Na portalu www.bezpieczny.pl/24077 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 (często uczęszczające do 

różnych placówek i będących na innym etapie edukacji). 

Po wypełnieniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia, polisa zostanie wysłana na adres e-mail 

wskazany przez Rodzica. 

Przy zakupie ubezpieczenia w polu „5-cio cyfrowy Kod Pośrednika” 
należy wpisać Kod 24077 .  

 
W przypadku kontynuacji polisy należy zwrócić uwagę, by pojawił się kod 

rabatowy 24077 lub 20010 (kod rabatowy w przypadku kontynuacji znajduje 
się pod danymi dziecka) 

 

W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu 

Bezpieczny.pl prosimy o kontakt z Opiekunem naszej placówki: 

 

Patryk Gustof  Tel. 500 303 470, e-mail: pgustof@bezpieczny.pl 

Kod Rabatowy Pośrednika 24077 

http://www.bezpieczny.pl/24077
mailto:pgustof@bezpieczny.pl

