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Oferta ubezpieczenia NNW Przedszkolnego / Szkolnego na rok 2016 / 2017

Z największą przyjemnością przedstawiam Państwu ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków  
(Pakiet NNW Szkolne Bezpieczny.pl oferowany przez AXA TUiR S.A.) dla wychowanków i pracowników placówek 
oświatowo-wychowawczych na rok 2016/2017.

Kim jest Bezpieczny.pl?  

1. Bezpieczny.pl jest liderem w zakresie ochrony ubezpieczeniowej dla wychowanków i pracowników placówek 
edukacyjnych oraz wyłącznym dystrybutorem poniższej oferty.

2. Bezpieczny.pl współpracuje z około siedmiuset przedstawicielami regionalnymi i placówkami partnerskimi, 
którzy stanowią istotny element wsparcia w procesie obsługi Klienta, w tym Rodziców, dzieci oraz placówek  
dydaktyczno-wychowawczych. Znacząco ułatwia to obsługę umowy ubezpieczenia oraz likwidacji roszczeń, 
doskonale wpasowując się w potrzeby współczesnego rynku. W tym przypadku usprawnienie procesu obsługi 
stanowi kluczowy, obok zakresu ochrony, aspekt ubezpieczeń NNW.

3. Bezpieczny.pl to najbardziej scyfryzowany i najbardziej intuicyjny na rynku portal–pośrednik obsługujący produkty 
grupy AXA, wyspecjalizowany w sprzedaży przedszkolnych, szkolnych i studenckich ubezpieczeń NNW od AXA 
TUiR S.A. Bezpieczny.pl oferuje również kompleksowe wsparcie merytoryczne i technologiczne dla Klientów, którzy 
całodobowo, za pośrednictwem strony internetowej lub z pomocą swojego dedykowanego przedstawiciela mogą 
w dowolnym dla siebie momencie uzyskać informacje dotyczące swojego ubezpieczenia lub procedur zgłaszania 
szkody.

Oferta ubezpieczenia NNW 

1. Ubezpieczenie NNW może zostać zawarte w różnej, w zależności od preferencji placówki 
i Rodziców formie:

 a) forma grupowa - bezimienna lub imienna forma ubezpieczenia z możliwością zwolnienia z opłacenia składki  
ubezpieczeniowej określonego procenta uczniów, ustalanego w trybie negocjacji. W przypadku formy grupowej  
imiennej Ubezpieczającym może być Szkoła lub osoba fizyczna, na przykład reprezentant Rady Rodziców.

 b) forma indywidualna – Ubezpieczającym jest Rodzic, a zawarcie ubezpieczenia odbywa się bez udziału  
placówki szkolnej, np. na stronie internetowej www.bezpieczny.pl, za pośrednictwem regionalnego  
przedstawiciela lub w placówce partnerskiej. Szkoła, dysponując adresem najbliższej placówki partnerskiej  
i kontaktem do regionalnego Opiekuna, może przekazać te dane Rodzicom zainteresowanym wykupieniem  
ubezpieczenia.   

2. Ubezpieczenie NNW oferowane jest w kilku wariantach dostosowanych do potrzeb uczniów oraz oczekiwań 
ich Rodziców. W ubezpieczeniu grupowym w jednej placówce oświatowej uczniowie mogą być objęci różnymi 
wariantami ubezpieczenia, w zależności od preferencji. 

3. Więcej niż standard – w odpowiedzi na oczekiwania Rodziców, w roku szkolnym 2016/2017  
do ubezpieczenia NNW wprowadziliśmy dodatkową opcję świadczenia na wypadek 
pobytu w szpitalu w celu leczenia choroby, trwającego  przez co najmniej 4 dni, zgodnie 
z warunkami umowy. Zakresem dodatkowego ubezpieczenia objęte są więc choroby często wymagające 
hospitalizacji, np. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, rotawirus itp.

Wszystkie warianty oferowanego przez nas ubezpieczenia NNW obejmują swoim zakresem również wyczynowe 
uprawianie sportu, czyli wszelkiego rodzaju sporty, które uczniowie uprawiają zarówno w szkole (w tym zawody 
szkolne, międzyszkolne i pozaszkolne), jak i w życiu prywatnym, w szczególności piłka nożna, siatkówka, sporty walki, 
jeździectwo, jazda na łyżwach, jazda na nartach, koszykówka, lekkoatletyka, pływanie itd.
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Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów i pracowników placówek oświatowo-
wychowawczych oferowane przez AXA TUiR S.A. za pośrednictwem Bezpieczny.pl jest najbardziej elastycznym 
rozwiązaniem względem współczesnych oczekiwań szkół i Klientów indywidualnych.

Dołączona w załącznikach oferta ubezpieczenia NNW przygotowana jest z najwyższą starannością 
i zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Zapoznając się z nią proszę zwrócić uwagę na zmiany prawne mające wpływ na organizację 
i dystrybucję ubezpieczeń szkolnych. W załączeniu przesyłam komentarz Radcy Prawnego dotyczący wpływu Ustawy 
z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej na funkcjonowanie szkolnych NNW w 
placówkach oświatowych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji. W przypadku chęci spotkania z naszym regionalnym przedstawicielem w 
konkretnym terminie, prosimy o kontakt.

Na kolejnych stronach zamieszczone zostały oferty ubezpieczenia NNW Przedszkolnego i NNW Szkolnego.



AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 022 555 00 00, fax 022 555 05 00, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 38616; NIP 521-10-36-865
Kapitał zakładowy: 83 341 500 zł – wpłacony w całości

Bezpieczny.pl Sp. z o.o.
ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, tel. 58 718 92 53, www.bezpieczny.pl

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział KRS
Nr KRS: 0000549919; NIP 5833177765; REGON 361124604

Kapitał zakładowy: 100 000 zł – wpłacony w całości

UBEZPIECZENIE NNW
DLA WYCHOWANKÓW I PRACOWNIKÓW ŻŁOBKÓW ORAZ PRZEDSZKOLI

Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w celu leczenia choroby - oferta dostępna jako opcja dodatkowa do oferty NNW 
Żłobek, Przedszkole
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UBEZPIECZENIE NNW
DLA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH

Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w celu leczenia choroby - oferta dostępna jako opcja dodatkowa do oferty 
NNW Szkolnego


