Szanowna Pani Dyrektor / Szanowny Panie Dyrektorze / Szanowna Rado Rodziców
Po raz kolejny z przyjemnością i dumą prezentujemy Państwu ofertę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków (Pakiet NNW szkolne od Bezpieczny.pl) przeznaczonego dla uczniów i pracowników placówek oświatowowychowawczych.

Bezpieczny.pl - nasze doświadczenie
Dotychczas z naszej oferty ubezpieczeń szkolnych skorzystało już ponad 1,5 milionów Klientów. Dzięki uproszczonym
procedurom i ograniczonym do niezbędnego minimum formalnościom, oferujemy komfort i wygodę przy zawarciu
i obsłudze umowy ubezpieczenia. Przy współpracy z lokalnymi Pośrednikami zapewniamy naszym Klientom pełny serwis
posprzedażowy, w tym przede wszystkim aktywne wsparcie w procesie likwidacji roszczeń.
Każdego roku nasze oferty przygotowujemy z najwyższą dbałością po to, by spełnić oczekiwania jak najszerszego grona
Klientów. Śledząc dynamikę rynku ubezpieczeń oraz zmiany prawne z nimi związane, staliśmy się niekwestionowanym
liderem w zakresie dystrybucji ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków. Stosujemy najbardziej innowacyjne
rozwiązania na polskim rynku ubezpieczeń, konsekwentnie zwiększając zakres ochrony i oferując coraz więcej rozwiązań
technologicznych – przede wszystkim dlatego, że świadomość, potrzeby i wymagania naszych Klientów są różne.
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020, proponujemy Państwu kilka różnych
opcji zawarcia umowy ubezpieczenia szkolnego. Oferta ubezpieczenia, którą przedstawiamy, została przygotowana przy
współpracy z Generali TU S.A. będącego częścią Grupy Generali.
Informujemy, że dla Klientów, którzy w zeszłym roku zawarli ubezpieczenie za pośrednictwem Bezpieczny.pl
z Towarzystwem AXA i zdecydują się kontynuować ochronę ubezpieczeniową w Generali, zniesione zostają karencje na
świadczenia związane z poważnym zachorowaniem i pobytem w szpitalu w celu leczenia choroby.

Bezpieczny.pl proponuje trzy formy dystrybucji ubezpieczeń NNW
Ubezpieczenia indywidualne
Opcja indywidualna to najdynamiczniej rozwijający się trend w dystrybucji ubezpieczeń NNW. Klient ma możliwość
podjęcia samodzielnej decyzji o wariancie i wysokości składki. W ciągu kilku ostatnich lat forma indywidualna
ubezpieczenia stała się najbardziej pożądanym rozwiązaniem, deklasującym rozwiązania przyjęte w formie grupowej.
Bezpieczny.pl na swojej stronie internetowej www.bezpieczny.pl zapewnia możliwość zakupu ubezpieczeń
indywidualnych z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Każdy z naszych Klientów ma pełen dostęp do
materiałów informacyjnych z zakresem i instrukcją zakupu ubezpieczenia. Klientom korzystającym z zakupu poprzez
stronę, proponujemy 10% rabatu przy użyciu kodu rabatowego lokalnego Pośrednika.
Korzystając z tej opcji, zarówno dyrekcja placówki, jak i Rada Rodziców oraz sekretariat i nauczyciele są całkowicie
zwolnieni z wszelkich obowiązków wynikających z organizacji ubezpieczenia w szkole - w tym zbierania oświadczeń
RODO od rodziców reprezentujących dzieci, zbierania składek czy pomocy w likwidacji roszczeń. Rodzic sam decyduje,
z jakiego wariantu ubezpieczenia chce skorzystać, ponadto w ramach jednej polisy ma możliwość ubezpieczenia kilkorga
dzieci w różnym wieku i na różnym etapie nauczania. Ofertę prezentujemy na stronie nr 3 i 4.
Dodatkowe zniżki na OC/AC za zakup ubezpieczenia szkolnego
Dodatkową korzyścią, która premiuje rodziców i nauczycieli wykupujących ubezpieczenie poprzez stronę
bezpieczny.pl, jest pakiet zniżek na zakup ubezpieczenia OC/AC. Klienci, którzy wykupili dowolne ubezpieczenie
(np. NNW szkolne) za pośrednictwem naszej strony internetowej, otrzymują dodatkowy rabat w wysokości 3%, a tym,
którzy ubezpieczyli dziecko w wieku do 16 roku życia włącznie, obniżamy składkę o dodatkowe 50 zł.
Dostępne zniżki:
Rabat 10% - z użyciem pięciocyfrowego kodu lokalnego Pośrednika;
Dodatkowy rabat 3% - jeżeli w ciągu ostatniego roku Klient skorzystał z zakupu dowolnego ubezpieczenia na
stronie bezpieczny.pl, np. ubezpieczenia szkolnego;
Dodatkowy rabat 50 zł – jeżeli w ciągu ostatniego roku Klient na stronie bezpieczny.pl ubezpieczył dziecko
w wieku do 16 roku życia włącznie (dotyczy ubezpieczeń NNW dla dzieci).
Przykład:
- przy taryfie OC/AC w wysokości 550 zł całkowity rabat wyniesie: 121,50 zł
- przy taryfie OC/AC w wysokości 1000 zł całkowity rabat wyniesie: 180 zł
- przy taryfie OC/AC w wysokości 2000 zł całkowity rabat wyniesie: 310 zł
Ubezpieczycielem jest Generali T.U. S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623. Kapitał zakładowy: 191.000.000 PLN
w pełni opłacony: NIP: 526-23-49-108. Spółka należąca do Grupy Generali, figurującej
w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

Bezpieczny.pl Sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru agentów
ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. ul. Goplańska 56,
80-178 Gdańsk, tel. 58 718 92 53, www.bezpieczny.pl, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy GdańskPółnoc VIII Wydział KRS, Nr KRS: 0000549919; NIP 5833177765; REGON 361124604
Kapitał zakładowy: 125 500 zł – wpłacony w całości

Umowa grupowa bezimienna
Jest to najlepsze rozwiązanie adresowane do placówek, w których dyrektor jest bezpośrednio zaangażowany
w organizację ubezpieczenia NNW dla wychowanków i/lub pracowników:
- zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową uczniów w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania rodziców,
- zwalnia z obowiązków związanych z przepisami RODO, jakie wymagane są przy zawarciu umowy w formie
imiennej.
Wybierając tę opcję zwalniamy dyrektora z obowiązku gromadzenia zgód na udostępnianie danych osobowych
i samego powierzenia danych podmiotom zewnętrznym, co zostało wskazane w poradniku „Ochrona danych osobowych
w szkołach i placówkach oświatowych” opublikowanym w sierpniu 2018 przez UODO i MEN. W tej formie ubezpieczenia
placówka nie udostępnia Towarzystwu danych ubezpieczonych dzieci, a jedynie w przypadku szkody na formularzu
zgłoszenia roszczenia potwierdza, iż dane dziecko jest ubezpieczone (zgodnie z dostępnym jedynie placówce
wykazem osób, które przystąpiły do ubezpieczenia i otrzymały certyfikat ubezpieczenia). To rozwiązanie pozwala
dyrektorowi - jako administratorowi danych osobowych - przetwarzać dane zgodnie z prawem.

Umowa grupowa imienna
Jest to rozwiązanie przeznaczone dla placówek, w których w organizację ubezpieczenia zaangażowana jest Rada
Rodziców, a jej reprezentant jest osobą ubezpieczającą w polisie. Model ten znacząco odciąża Dyrektora i sekretariat
placówki. Dyrektor, nie będąc stroną w umowie, nie jest odpowiedzialny za przepływ danych osobowych, a sekretariat
zwolniony jest z obowiązków wynikających z konieczności zebrania wymaganej składki czy wsparcia przy zgłoszeniu
roszczenia.
Bezpieczny.pl w ubezpieczeniu w formie grupowej - za pośrednictwem lokalnych Pośredników w drodze negocjacji ustala indywidualną wysokość składki, zakres ochrony oraz możliwość zwolnienia
określonej liczby dzieci z opłaty składki.

Ubezpieczenie OC dla placówek
Bezpieczny.pl w swojej ofercie posiada także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adresowane do placówek
oświatowo-wychowawczych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wykonywanie zadań dydaktycznych, wychowawczych,
opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania. Proponujemy dwie formy ubezpieczenia.
Umowa OC w formie grupowej
W Bezpieczny.pl ubezpieczenie OC można zawrzeć w formie grupowej, gdzie ubezpieczeni są wszyscy pracownicy
placówki.
Umowa OC w formie indywidualnej
Proponujemy absolutną nowość na rynku - indywidualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dyrektorów
i pracowników placówek oświatowo-wychowawczych jako rozszerzenie ubezpieczenia NNW. Jest to doskonałe rozwiązanie dla
pracowników szkół, którzy zatrudnieni są w kilku różnych placówkach oświatowych. Należy przy tym pamiętać, że kod pośrednika
upoważnia do otrzymania 10% rabatu, a zakup takiej polisy dodatkowo obniża cenę przy zakupie OC komunikacyjnego.
Suma gwarancyjna
Składka

20 000 PLN

50 000 PLN

100 000 PLN

10 PLN

15 PLN

25 PLN

Pośrednicy Bezpieczny.pl podczas bezpośredniego spotkania z Państwem wyjaśnią wszystkie wątpliwości i udzielą
szczegółowych informacji dotyczących oferty ubezpieczeń przygotowanej przez Bezpieczny.pl i Generali.

Andrzej Adamczyk
Prezes Zarządu Bezpieczny.pl
Ubezpieczycielem jest Generali T.U. S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623. Kapitał zakładowy: 191.000.000 PLN
w pełni opłacony: NIP: 526-23-49-108. Spółka należąca do Grupy Generali, figurującej
w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

Bezpieczny.pl Sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru agentów
ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. ul. Goplańska 56,
80-178 Gdańsk, tel. 58 718 92 53, www.bezpieczny.pl, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy GdańskPółnoc VIII Wydział KRS, Nr KRS: 0000549919; NIP 5833177765; REGON 361124604
Kapitał zakładowy: 125 500 zł – wpłacony w całości

NNW FORMA INDYWIDUALNA
UBEZPIECZENIE NNW W FORMIE INDYWIDUALNEJ

DLA UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH
Ceny prezentowane w tabeli są cenami z uwzględnienim kodu rabatowego lokalnego Pośrednika

NNW SZKOLNE

PLN

34.2

składka roczna

PLN

43.2

składka roczna

PLN

59.2

składka roczna

PLN

65.7

składka roczna

PLN

87.3

139.5

PLN

składka roczna

składka roczna

Suma ubezpieczenia (zł)

Rodzaj świadczenia
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

21 000

24 000

29 000

35 000

47 000

80 000

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu

12 000

15 000

20 000

25 000

30 000

50 000

Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku
100% SU
stawka za 1% SU

12 000
120

15 000
150

20 000
200

25 000
250

30 000
300

50 000
500

20 / dzień
SU 3 600

30 / dzień
SU 5 400

30 / dzień
SU 5 400

30 / dzień
SU 5 400

50 / dzień
SU 9 000

100 / dzień
SU 18 000

200

200

300

300

400

500

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków
pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku

1 200

1 500

2 500

3 000

5 000

10 000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych
– następstwa nieszczęśliwego wypadku

1 200

1 500

2 000

3 000

5 000

7 500

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

2 000

Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Ugryzienie przez kleszcza (łącznie do 1 500 PLN)
- zwrot kosztów wizyty u lekarza
- zwrot kosztów badań na boreliozę
- zwrot kosztów antybiotykoterapii.

do 500
do 500
do 500

do 500
do 500
do 500

do 500
do 500
do 500

do 500
do 500
do 500

do 500
do 500
do 500

do 500
do 500
do 500

w tym:
- rany skóry
- oparzenia II stopnia i wyższe
- odmrożenia
- złamania, zwichnięcia, skręcenia
- wstrząśnienie mózgu
- uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
- utrata zębów stałych lub częściowa utrata korony zęba stałego
- około 400 urazów oraz uszczerbków wymienionych w tabeli urazów
oraz uszczerbków powstałych wskutek NNW (Załącznik nr 1 do OWU - dostępne
na stronie www.bezpieczny.pl).

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby

(jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego
minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie).

- elementy wspomagające proces leczniczy: gorsety, protezy, kule, stabilizatory, temblaki, aparaty ortopedyczne, aparaty słuchowe, oraz wózki inwalidzkie.

w tym:
- udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po zdarzeniu,
- pobytu w szpitalu (z wyłączeniem świadczeń ponadstandardowych), badań,
zabiegów (w tym zabiegów rehabilitacyjnych) i operacji (w tym niezbędnych operacji
plastycznych mających na celu usunięcie oszpecenia wynikłego z nieszczęśliwego
wypadku),
- nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
- transportu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala, ambulatorium lub lekarza, jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia samodzielne
dotarcie do szpitala lub ambulatorium, o ile koszty te zostały poniesione na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i zostały zalecone przez lekarza w związku z nieszczęśliwym
wypadkiem potwierdzonym dokumentacją medyczną i objętym ochroną ubezpieczeniową.

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
jedna z niżej wymienionych chorób:
a) cukrzyca do 18. r. ż.
b) dystrofia mięśniowa
c) guzy środczaszkowe
d) inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP)
e) niewydolność nerek
f) niewydolność wątroby
g) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami
h) sepsa
i) śpiączka
j) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Prawo do świadczenia z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego poważnego
zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, że:
- pierwsze zdiagnozowanie tego poważnego zachorowania miało miejsce w
okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz
- zdiagnozowanie nastąpiło przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 25. roku
życia, a w przypadku cukrzycy przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 18. r. ż.

Wyczynowe uprawianie sportu (zakres obejmuje wyłącznie wychowanków)
W zakres ochrony wchodzą m.in. zajęcia szkolne oraz pozaszkolne:
sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, jazda konna,
pływanie.

Do powyższej oferty mają zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl zatwierdzone Uchwałą Zarządu Generali
i obowiązujące od dnia 01.05.2019 r.

NNW FORMA INDYWIDUALNA
UBEZPIECZENIE NNW W FORMIE INDYWIDUALNEJ

DLA WYCHOWANKÓW I PRACOWNIKÓW ŻŁOBKÓW ORAZ PRZEDSZKOLI

Ceny prezentowane w tabeli są cenami z uwzględnienim kodu rabatowego lokalnego Pośrednika

NNW ŻŁOBEK, PRZEDSZKOLE

PLN

33.3

składka roczna

PLN

42.3

składka roczna

PLN

61.2

składka roczna

PLN

83.7

składka roczna

128.7

PLN

składka roczna

Suma ubezpieczenia (zł)

Rodzaj świadczenia
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

24 000

29 000

35 000

47 000

80 000

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu

12 000

20 000

25 000

30 000

50 000

Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku
100% SU
stawka za 1% SU

12 000
120

20 000
200

25 000
250

30 000
300

50 000
500

20 / dzień
SU 3 600

30 / dzień
SU 5 400

30 / dzień
SU 5 400

50 / dzień
SU 9 000

100 / dzień
SU 18 000

200

200

300

400

500

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków
pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku

2 000

2 500

3 000

5 000

10 000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów
stałych – następstwa nieszczęśliwego wypadku

2 000

2 500

3 000

5 000

7 500

1 000

1 000

1 000

1 000

2 000

Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Ugryzienie przez kleszcza (łącznie do 1 500 PLN)
- zwrot kosztów wizyty u lekarza
- zwrot kosztów badań na boreliozę
- zwrot kosztów antybiotykoterapii.

do 500
do 500
do 500

do 500
do 500
do 500

do 500
do 500
do 500

do 500
do 500
do 500

do 500
do 500
do 500

w tym:
- rany skóry
- oparzenia II stopnia i wyższe
- odmrożenia
- złamania, zwichnięcia, skręcenia
- wstrząśnienie mózgu
- uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
- utrata zębów stałych lub częściowa utrata korony zęba stałego
- około 400 urazów oraz uszczerbków wymienionych w tabeli urazów
oraz uszczerbków powstałych wskutek NNW (Załącznik nr 1 do OWU - dostępne
na stronie www.bezpieczny.pl).

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby

(jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego
minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie).

- elementy wspomagające proces leczniczy: gorsety, protezy, kule, stabilizatory, temblaki, aparaty ortopedyczne, aparaty słuchowe, oraz wózki inwalidzkie.

w tym:
- udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po zdarzeniu,
- pobytu w szpitalu (z wyłączeniem świadczeń ponadstandardowych), badań,
zabiegów (w tym zabiegów rehabilitacyjnych) i operacji (w tym niezbędnych operacji
plastycznych mających na celu usunięcie oszpecenia wynikłego z nieszczęśliwego
wypadku),
- nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
- transportu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala, ambulatorium lub lekarza, jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia samodzielne
dotarcie do szpitala lub ambulatorium, o ile koszty te zostały poniesione na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i zostały zalecone przez lekarza w związku z nieszczęśliwym
wypadkiem potwierdzonym dokumentacją medyczną i objętym ochroną ubezpieczeniową.

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
jedna z niżej wymienionych chorób:
a) cukrzyca do 18. r. ż.
b) dystrofia mięśniowa
c) guzy środczaszkowe
d) inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP)
e) niewydolność nerek
f) niewydolność wątroby
g) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami
h) sepsa
i) śpiączka
j) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Prawo do świadczenia z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego poważnego
zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, że:
- pierwsze zdiagnozowanie tego poważnego zachorowania miało miejsce w
okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz
- zdiagnozowanie nastąpiło przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 25. roku
życia, a w przypadku cukrzycy przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 18. r. ż.

Wyczynowe uprawianie sportu (zakres obejmuje wyłącznie wychowanków)
W zakres ochrony wchodzą m.in. zajęcia szkolne oraz pozaszkolne:
sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, jazda konna,
pływanie.

Do powyższej oferty mają zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl zatwierdzone Uchwałą Zarządu Generali
i obowiązujące od dnia 01.05.2019 r.

