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

 

Szanowni Rodzice, 

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

w placówkach oświatowych związane z  koniecznością zachowania dystansu społecznego 

oraz bezpieczeństwo wszystkich wychowanków i pracowników. Rodzice rejestrują 

ubezpieczenie  dla dziecka bezpośrednio pod linkiem :   

https://bezpieczny.pl/przedszkole/05151 

Każdy decyduje o wariancie samodzielnie, najlepiej znając swoje dziecko.  Wszystkie 

warianty ubezpieczenia NNW dla dzieci  ( w składce od 34 zł do 140 zł ) rozszerzone są o :  

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

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

szkolnej z powodu  choroby lub wypadku.  Szeroka tabela 400 urazów, Refundacja kosztów leczenia 

w tym rehabilitacja  bez pod limitów w ramach wybranej sumy, wyczynowe uprawianie sportów w 

każdym wariancie.  Pobyt w szpitalu wypadkowy wystarczy 1 dzień. Szybka diagnostyka boreliozy. 

Pobyt w chorobie – wypłata ryczałtu dwa razy w roku ( min 5 dni). Zwrot nabycia środków 

pomocniczych. 

  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.  

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 

 

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

wskazany przez Rodzica. Rodzaj płatności on-line lub „zapłać później w dowolnym punkcie opłat 

bank/poczta”. W razie chęci skorzystania z pomocy z Opiekuna Placówki kontakt poniżej. 

UWAGA!!! Dotychczasowa polisa grupowa kończy się z dniem  30 września. Nie 

dopuszczając do przerwy w ochronie należałoby zarejestrować ubezpieczenie jeszcze we 

wrześniu  z datą startu ochrony 1 październik . Polisy można zawierać cały rok . Polisa zawsze 

obowiązuje od dnia następnego po opłaceniu składki na pełne 12 m-cy. 

 

 

OPIEKUN NNW : 

Barbara Polańska-Matuszek , Tel. 690 950 555 

E-mail: bmatuszek@bezpieczny.pl,                             KOD rabatowy Przedszkola:  05151 
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