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Oferta ubezpieczenia NNW Przedszkolnego / Szkolnego na rok 2017 / 2018

Z największą przyjemnością przedstawiam Państwu ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków  
(Pakiet NNW Szkolne Bezpieczny.pl oferowany przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.) dla wychowanków i pracowników 
placówek oświatowo-wychowawczych na rok 2017/2018.

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 dwoma tysiącami przedstawicieli regionalnych i placówek partnerskich, 
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 
Ubezpieczenia 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 roszczeń.

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 2017/2018  do 
ubezpieczenia NNW wprowadziliśmy dodatkową opcję świadczenia na wypadek pobytu w szpitalu w 
celu leczenia choroby, trwającego  przez co najmniej 4 dni, wraz ze świadczeniami assistance, 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 oraz szermierka - bez 
konieczności opłacania dodatkowej składki.
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Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów i pracowników placówek oświatowo-
wychowawczych oferowane przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. za pośrednictwem Bezpieczny.pl jest najbardziej 
elastycznym rozwiązaniem względem współczesnych oczekiwań szkół i Klientów indywidualnych.

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

Andrzej Adamczyk
Prezes Zarządu

Bezpieczny.pl Sp. z o.o.

Na kolejnych stronach zamieszczamy oferty ubezpieczenia NNW Przedszkolnego i NNW Szkolnego.
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BEZPIECZNY.PL kim jesteśmy?

 Lider i największy w Polsce dystrybutor ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci        
 i młodzieży oraz pracowników placówek oświatowo-wychowawczych.
 Bezpieczny.pl współpracuje z ponad dwoma tysiącami Opiekunów regionalnych i placówkami  
 partnerskimi na terenie całego kraju.
 Bezpieczny.pl to portal transakcyjno- obsługowy, który zapewnia nieprzerwany dostęp do informacji  
 o ubezpieczeniu przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. 
 Niniejsza oferta powstała przy współpracy z AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. - Bezpieczny.pl jest  
 wyłącznym dystrybutorem.

Atuty oferty BEZPIECZNY.PL

	 Śmierć	w	wyniku	wypadku	komunikacyjnego

Najszersza definicja obejmująca wypadki komunikacyjne w ruchu lądowym, powietrznym i wodnym, któremu 
ubezpieczony uległ jako:
 Kierowca bądź pasażer quada, na drodze publicznej lub jako kierowca lub pasażer: samochodu,  
 motoroweru, skutera, autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy w rozumieniu prawa o  
 ruchu drogowym;
 Pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego.

	 Śmierć	w	wyniku	nieszczęśliwego	wypadku

Nieszczęśliwy wypadek, czyli przypadkowe, nagłe zdarzenie wywołane wyłącznie przyczyną zewnętrzną, 
niezależnie od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego, w tym także przeciążenie i dźwignięcie.

	 Śmierć	w	wyniku	zawału	serca	lub	udaru	mózgu

Świadczenie należne ubezpieczonym wychowankom jak również ubezpieczonym pracownikom placówek 
oświatowo-wychowawczych.

	 Uszczerbek	na	zdrowiu	lub	uszkodzenie	ciała	w	NNW

Rozbudowana tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała (ryzyka nazwane) to obszerny 
dokument (blisko 450 pozycji) precyzyjnie określający wysokość świadczenia odpowiadająca procentowi 
SU. Dla wszystkich wariantów NNW obowiązują te same zapisy. Tabela obejmuje wszystkie najczęściej 
spotykane urazy, które są następstwem wypadków z udziałem dzieci.

	 Pobyt	Ubezpieczonego	w	szpitalu	na	skutek	NNW

Atutem oferty jest precyzyjne określenie, iż świadczenie jest płatne za pobyt w szpitalu trwający co najmniej 
jeden dzień i od pierwszego dnia pobytu w szpitalu. Jest to bardzo korzystny zapis, ponieważ świadczenie 
obejmie także krótkie pobyty obserwacyjne w szpitalu, wystarczy by wpis i wypis ze szpitala nie były tego 
samego dnia (np. przyjęcie do szpitala w godzinach nocnych, wypis po północy), nie jest także wymagany 
24-godzinny pobyt w szpitalu (maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu).

	 Zwrot	kosztów	nabycia	lub	naprawy	środków	pomocniczych	NNW	

Rozszerzona i dopracowana definicja: „środki pomocnicze”: elementy wspomagające proces leczniczy: 
gorsety, protezy, kule, stabilizatory, temblaki, aparaty ortopedyczne oraz wózki inwalidzkie. Brak podlimitów 
na jedno zdarzenie.



	 Zwrot	kosztów	leczenia	i	rehabilitacji	w	NNW		

Towarzystwo zwraca Ubezpieczonemu (na podstawie rachunków bądź faktur wystawionych na rzecz 
Ubezpieczonego) niepokryte z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń społecznych 
wydatki poniesione w związku z pobytem w szpitalu, wydatki poniesione na badania, zabiegi i operacje ( w 
tym niezbędne operacje plastyczne, mające na celu usunięcie oszpecenia wynikłego z NW) oraz zabiegi 
rehabilitacyjne, pod warunkiem że powyższe zostało zalecone przez lekarza w związku z NW potwierdzone 
dokumentacją medyczną.
Koszty leczenia to wydatki poniesione na terytorium RP niezbędne z medycznego punktu widzenia i 
udokumentowane koszty z tytułu pobytu w szpitalu, badań, zabiegów, i operacji medycznych związanych z 
NNW.
SU nawet do 7500 zł w zależności od wybranego wariantu, brak podlimitu.

	 Wystąpienie	poważnego	zachorowania	u	Ubezpieczonego		

Najbogatszy katalog chorób w zakresie poważnego zachorowania- 10 jednostek chorobowych:
 
 Cukrzyca       Niewydolność nerek
 Sepsa        Niewydolność wątroby
 Śpiączka       Dystrofia mięśniowa
 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych   Guzy śródczaszkowe
 Nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami  Inwazyjna choroba pneumokokowa

	 Śmierć	rodzica	lub	opiekuna	prawnego	w	NNW		

Prawo do świadczenia z tytułu śmierci rodzica (dotyczy obojga rodziców lub opiekunów prawnych) 
Ubezpieczonego na skutek NNW zostanie przyznane przed ukończeniem 25. r.ż. Ubezpieczonego.

	 Wyczynowe	uprawianie	sportu	

W zakresie ubezpieczenia i BEZ dopłaty dodatkowej składki. Rozbudowana definicja uwzględniająca 
aktywność sportową (ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dzieci i młodzież do 20 r.ż) podczas zajęć 
szkolnych, pozaszkolnych, w życiu prywatnym i zawodowym. Nie tylko SKS i UKS, ale także uczestnictwo w 
klubach sportowych poza działalnością szkolną.
Zgodnie z definicją w zakresie jest m.in.:

 Jazda konna
 Pływanie
 Lekkoatletyka
 Podnoszenie ciężarów
 Piłka (nożna, ręczna, siatkowa i inne)
 Sporty obronne 
 Sztuki walki- boks, kick boxing, krav maga, kung-fu, aikido, judo, ju-jitsu, karate i inne
 Jazda na nartach
 Szermierka (Nowość w ofercie od 2017 r.)
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	 Pobyt	Ubezpieczonego	w	szpitalu	w	celu	leczenia	choroby	
	 wraz	ze	świadczeniami	usług	assistance		

 Wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu (nie związany z NNW) trwający nieprzerwanie 4 dni, gdzie  
 okres pobytu rozpoczyna się od dnia przyjęcia do dnia wypisania ze szpitala. 4 dni w szpitalu = 3 doby  
 hotelowe.

Opcja dodatkowa jako doubezpieczenie do pakietu NNW



Atuty oferty BEZPIECZNY.PL
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 Zakres ubezpieczenia nie obejmuje pobytu w szpitalu w celu leczenia chorób, których przyczyny  
 zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono w okresie 5 lat poprzedzających datę rozpoczęcia ochrony.

 Świadczenie assistance dostępne pod warunkiem spełnienia wymogów: zostało przyznane  
 świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, pobyt w szpitalu trwał co najmniej 7 dni.

 Rodzaje świadczeń:

  Korepetycje (10 h w roku polisowym, 2 h w ramach jednej wizyty korepetytora)

  Wizyta lekarska (2 wizyty w roku polisowym)

  Wizyta pielęgniarki (2 wizyty w roku polisowym)

  Transport z osobą towarzyszącą do placówki medycznej na wizytę kontrolną w związku  
  z hospitalizacją Ubezpieczonego (2 000 zł w roku polisowym)

  Łóżko szpitalne dla rodzica Ubezpieczonego (2000 zł w roku polisowym)
  Infolinia medyczna- bez limitu.

 Ubezpieczenie NNW od Bezpieczny.pl dostępne jest w formie indywidualnej.

 W grupowej formie umowy ubezpieczenia, w zależności od liczby wychowanków placówki,  
 w drodze negocjacji, dopuszczalne jest znaczne zwolnienie określonej liczby dzieci  
 (powyżej 10%) z konieczności opłacenia składki. Szczegółowych informacji udzieli Opiekun  
 Bezpieczny.pl podczas spotkania.


