Informacje o ubezpieczeniach NNW
uczniów na podstawie ofert
ubezpieczycieli dostarczonych do szkoły
w roku szkolnym 2022/2023 (wer. 3)
Ubezpieczenie NNW uczniów jest sprawą indywidualną, jednak dla uczniów odbywających praktyki
zawodowe jest ono bezwzględnie konieczne. Należy rozważyć też ubezpieczenie NNW uczniów
odbywających jakiekolwiek zajęcia praktyczne. Jeśli Państwo chcecie skorzystać, to do naszej szkoły
dotarły oferty kilku ubezpieczycieli. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za poniższe oferty!
1.

Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne
Szanowni Rodzice,
Przypominamy, że w roku 2022/2023 ubezpieczenie NNW uczniów, jak w poprzednim roku,
organizowane jest w formie indywidualnej z oferty Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
dostępnej wyłącznie na stronie bezpieczny.pl/05591
Jako placówka otrzymaliśmy dedykowany link dla naszej szkoły umożliwiający Państwu zakup
ubezpieczenia z 10% zniżką bezpieczny.pl/nnw-szkolne/05591
Rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia i składkę, które najbardziej odpowiadają jego
oczekiwaniom i potrzebom. Co ważne, w ramach jednej polisy może ubezpieczyć również swoje
pozostałe dzieci z różnych szkół lub przedszkoli.
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;
• zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji;
• wyczynowe uprawnianie sportu.
Kod Opiekuna 05591 do rabatu (wchodząc poprzez link, zaczytuje się automatycznie).
Do ubezpieczenia NNW dla uczniów można (a właściwie przy praktykach powinno się) dokupić
ubezpieczenie OC dla dzieci pow. 13 r. ż.
Ubezpieczenie obowiązuje najszybciej od dnia następnego po opłacie składki (lub od dnia
wybranego z kalendarza).
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UWAGA: Rodzice, którzy już w zeszłym roku skorzystali z oferty Bezpieczny.pl,
przed zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej otrzymają stosowne powiadomienia
o możliwości kontynuacji umowy ubezpieczenia (wiadomość e-mail i SMS) z zachowaniem 10%
zniżki.
W przypadku trudności z zawarciem ubezpieczenia proszę o kontakt z Opiekunem Bezpieczny.pl
Panem Dariuszem Dzieszukiem tel. 601 557 500 Email: ddzieszuk@bezpieczny.pl
Załącznik: gb1.pdf
2.

Jest to propozycja ubezpieczenia NNW dla Państwa uczniów/wychowanków na rok szkolny
2022/2023. Przystąpienie do ubezpieczenia dostosowaliśmy do aktualnie obowiązujących
w Placówkach zasad. Można do niego przystąpić w formie tradycyjnej lub online.
Jako załączniki przesyłam ofertę:
• jeden załącznik to instrukcja do samodzielnego ubezpieczenia przez rodziców przez Internet
• drugi załącznik dotyczy przystąpienia w Placówce.
Zapraszam do zapoznania się z naszą propozycją.
Kontakt: Szkolna Agencja Ubezpieczeniowa tel. 531 417 299 www.szkolnaagencja.pl
Załączniki: sau1.pdf, sau2.pdf
3.

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością przedstawiamy Państwu propozycję ubezpieczenia
szkolnego NNW na rok 2022/2023.
W załączeniu udostępniamy Państwu ofertę.
Robert Zaniewicz
Super Ubezpieczenia tel. +48 574-88-95-95 E-mail: biuro@super-ubezpieczenia.com.pl
super-ubezpieczenia.com.pl
Załącznik: su1.pdf
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4. W załączeniu przesyłam ofertę na ubezpieczenie NNW dzieci w Waszej szkole.
Oferta NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2022/23 znajduje się w załączniku.
Do wyboru jest aż 7 wariantów ubezpieczenia. Do wybranego wariantu można dokupić
podwyższenie świadczenia za pobyt w szpitalu lub podwyższenie sumy ubezpieczenia tytułem
kosztów leczenia. Składka przy każdym wariancie obejmuje ubezpieczenie na 12 miesięcy. Polisę
możemy wystawić w każdej chwili z ochroną od 01.09.2022 do 31.08.2023. Składki
za ubezpieczenie zbieramy do 20.10.2022. Dodatkowe zniżki i rabaty możemy ustalać
indywidualnie.
W przypadku pytań dotyczących obsługi i zawarcia umowy ubezpieczenia zapraszam
do kontaktu.
Stanisław Mikołajczyk Prezes Zarządu Centrum Polis Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Poznańska 74b/1
tel. 725 314 848
Załączniki: cp1.pdf, cp2.pdf, cp3.pdf
5. Z tej strony "UBEZPIECZENIA" Magdalena Rydzyńska biuro ubezpieczeń z Rybnika z 20-letnim
doświadczeniem na rynku.
Pozwalam sobie przesłać dla Państwa podopiecznych ofertę indywidualnego NNW szkolnego
"NOWA KLASA" dla dzieci przedszkolnych, jak i szkolnych (od 6 miesiąca do 26 roku życia).
W naszej unikatowej ofercie - najlepszej w tym roku na rynku ubezpieczeń, to Rodzic decyduje
i wybiera ubezpieczenie dziecka całkowicie zdalnie. Szybki zakup w 3 minuty!
LINK do zakupu ubezpieczenia: w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=11581241/P&polNbr=384370
KOD RABATOWY: MR35071
Dlaczego warto?
• Już od 31 zł za cały rok
• Ochrona 24/7 na całym świecie
• Nowości w ofercie: wyższe świadczenie za uszczerbek w placówce oświatowej,
jeździectwo z uczestnictwem w klubie
• Szeroki zakres m.in. borelioza, cukrzyca typu I, padaczka, sepsa, COVID-19
• 20% zniżki na kolejne dziecko
Proszę pamiętać, że dotychczasowa polisa NNW kończy się już niebawem, dlatego warto zakupić
już teraz ubezpieczenie, określając datę rozpoczęcia polisy np. od 1 września lub od dnia
następnego. Potwierdzeniem zakupu ubezpieczenia jest przesłany certyfikat na Państwa adres
mailowy. Oferta jest przeznaczona dla dzieci z całej Polski.
W załączniku pełna oferta wraz OWU Signal Iduna.
"Ubezpieczenia" Magdalena Rydzyńska ul. Pod Lasem 37E, 44-210 Rybnik, tel. 506-62-68-63, 60837-46-54
Załączniki: umr1.pdf, umr2.jpg, umr3.jpg
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6.

Specjalnie dla uczniów z Państwa szkoły przygotowaliśmy link, który kieruje do oferty NNW
ucznia z rabatem 10 zł https://www.e-nfs.pl/code/mailingtn/nnw7
Do obsługi ubezpieczenia nie angażujemy placówki, każdy rodzic jako opiekun prawny sam
decyduje o wyborze wariantu, indywidualnie zgłasza swoje dziecko do ubezpieczenia on-line,
wszelkie niezbędne dokumenty otrzymuje na wskazany adres e-mail, a płatność odbywa się
elektronicznie.
Z pewnością otrzymujecie Państwo wiele ofert dotyczących ubezpieczenia NNW młodzieży
szkolnej, przedstawianych jako niezwykle tanie, o bardzo szerokim zakresie. My natomiast
proponujemy ubezpieczenie w znanym na całym świecie Towarzystwie Ubezpieczeniowym
ALLIANZ.
Oferta Allianz dedykowana jest rodzicom chcącym zapewnić swoim dzieciom kompleksową
opiekę w razie nieszczęśliwego wypadku.
Ubezpieczenie NNW działa 7 dni w tygodniu 24h na dobę na całym świecie. Obejmuje wypadki
w domu i w szkole, na podwórku i na lekcjach, podczas zajęć pozaszkolnych, na wycieczkach,
a nawet na wakacjach. We wszystkich pakietach włączona jest ochrona z tytułu wyczynowego
uprawiania sportu. Ubezpieczamy małe i duże dzieci oraz studentów do 25 roku życia.
Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00
POL Brokers Sp. z o.o. wyłączny pełnomocnik Narodowego Funduszu Składkowego
a: ul. 3 Maja 14/4, 81-747 Sopot, f/p: 58 500 50 58, 58 500 50 60, m: + 48 502 496 244
e: e.chyczewska@polbroker.pl , b.liss@polbroker.pl
7.

Przesyłam propozycję ubezpieczenia nnw dla uczniów Państwa szkoły. Bylibyśmy wdzięczni
za możliwość umieszczenia propozycji na stronie szkoły. W razie pytań lub wątpliwości - proszę
o kontakt.
Pozdrawiam, mgr Grzegorz Rubanowicz tel. 0604-196688 email: grubanowicz@agentpzu.pl
Załączniki: pzu1.pdf, pzu2.pdf, pzu3.pdf
Link do zapoznania się z ofertą i do zawarcia ubezpieczenia: https://ubestrefa.pl/oferta/ityuwv
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