
Szanowna Pani Dyrektor / Szanowny Panie Dyrektorze / Szanowna Rado Rodziców
To już kolejny rok szkolny, kiedy z największą przyjemnością i dumą Bezpieczny.pl przedstawia ofertę ubezpieczenia 

od następstw nieszczęśliwych wypadków (Pakiet NNW szkolne Bezpieczny.pl) dedykowany zarówno wychowankom jak 
i pracownikom placówek oświatowo - wychowawczych.

Kim jest Bezpieczny.pl?

Lata obecności na rynku i konkretne sprofilowanie działalności, w krótkim czasie pozwoliły nam zostać 
niekwestionowanym liderem w zakresie dystrybucji ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków dedykowanym 
dla dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacji oraz pracowników placówek oświatowo-wychowawczych.  Rozumiejąc 
dynamikę rynku ubezpieczeń, zmiany prawne oraz potrzeby Klientów, co roku rozwijamy zakres naszej oferty, tak  
by zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających Klientów.

Bezpieczny.pl współpracuje z ponad dwoma tysiącami przedstawicieli i reprezentantami placówek partnerskich, 
co stanowi istotny element wsparcia w procesie obsługi Klienta, w tym przede wszystkim aktywną pomoc  
w zgłaszaniu roszczeń i likwidacji szkód. Wsparcie Klienta także w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej to jedno  
z podstawowych założeń działalności Bezpieczny.pl.

Bezpieczny.pl to najbardziej scyfryzowany i najbardziej intuicyjny na rynku portal-pośrednik obsługujący produkty 
grupy AXA ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń NNW przedszkolnych, szkolnych, studenckich, gdzie 
ubezpieczycielem jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Portal Bezpieczny.pl zapewnia również kompleksowe wsparcie 
merytoryczne i technologiczne dla Klientów, którzy całodobowo, w dowolnym momencie mogą uzyskać informacje o 
swoim ubezpieczeniu lub procedurze zgłaszania roszczeń. Korzystać z zasobów portalu Bezpieczny.pl można na 
dowolnym urządzeniu (smartfonie, tablecie, komputerze), warunkiem jest jedynie dostęp do Internetu.

Dlaczego Bezpieczny.pl?

Bezpieczny.pl i ubezpieczenie OC dla placówki oświatowej
Bezpieczny.pl w swojej ofercie posiada także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adresowane do 

placówek oświatowo-wychowawczych, gdzie ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zarówno: OC dyrektora - jako osoby 
odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie placówki, OC wszystkich pracowników zatrudnionych w placówce - 
czyli nie tylko nauczycieli czy pedagogów, ale wszystkie osoby pozostające w stosunku pracy w placówce (bibliotekarz, 
kucharz, szatniarz etc.) oraz OC związane z infrastrukturą i użytkowanym mieniem szkoły, bo to właśnie szkoła ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą być skutkiem np. niewłaściwego stanu technicznego budynku czy 
wyposażenia budynku.

Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa w jednym zakresie, jak również wysokie sumy ubezpieczenia i brak 
podlimitów na jedno zdarzenie to kompleksowa ochrona interesów przedszkola / szkoły i zabezpieczenie przed 
finansowymi skutkami rosnącej roszczeniowości rodziców względem placówki.

Bezpieczny.pl i RODO
Placówki oświatowo-wychowawcze na co dzień przetwarzają niemałe ilości danych osobowych i to właśnie  

na dyrektorze spoczywa pełny obowiązek prawidłowego przetwarzania powierzonych danych. Bezpieczny.pl zarówno 
przy zawarciu umowy ubezpieczenia jak i przy jej obsłudze daje gwarancję rzetelnego respektowania prawodawstwa 
w zakresie ochrony danych, przede wszystkim poprzez wprowadzenie rozwiązań technologicznych i systemowych 
w przygotowaniu na wejście w życie 25 maja br. Rozporządzenia UE o ochronie danych 2016/679 tzw. RODO.

Ubezpieczycielem jest: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa  
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 271543; NIP 107-00-06-155;  
Kapitał zakładowy: 107 912 677 zł – wpłacony w całości

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 Gdańsk-
Północ VIII Wydział KRS, Nr KRS: 0000549919; NIP 5833177765; REGON 361124604

Kapitał zakładowy: 100 000 zł – wpłacony w całości



Bezpieczny.pl - najbardziej konkurencyjny zakres ubezpieczenia
Konkurencyjność oferty NNW od Bezpieczny.pl wynika przede wszystkim z rozbudowanego zakresu świadczeń 

oraz możliwości wyboru jednego z kilku wariantów ubezpieczenia, zarówno w formie grupowej: bezimiennej, imiennej 
jak i w formie indywidualnej. Traktując poważnie oczekiwania i sugestie naszych klientów zakres oferty na rok szkolny 
2018/2019 został rozszerzony o pobyt dziecka w szpitalu w celu leczenia choroby. Dodatkowo Klient ma możliwość 
dokupienia do bazowego ubezpieczenia opcji, która w zakresie zawiera operacje medyczne ubezpieczonego  
(658 operacji w ramach Tabeli operacji medycznych). Niespotykanym na rynku świadczeniem jest także nowość  
w ofercie Bezpieczny.pl - świadczenie assistance na wypadek ukąszenia przez kleszcza, które zawiera: organizację 
i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, badań kleszcza i niezbędnej antybiotykoterapii związanej z ugryzieniem przez 
kleszcza. 

Bezpieczny.pl proces likwidacji szkód
Serwis posprzedażowy i pełne wsparcie Klienta w procesie likwidacji roszczeń to jeden z priorytetów  

Bezpieczny.pl. Ponadto dążymy do maksymalnego uproszczenia procedur i ograniczenia formalności do niezbędnego 
minimum, tak by Klient podczas zgłoszenia roszczenia czuł się komfortowo. Standardem jest wypłata świadczenia  
w pierwszych siedmiu dniach od wpływu zgłoszenia do AXA (w takim tempie realizowana jest wypłata świadczeń dla 
blisko 94% zgłaszanych roszczeń) z czego bardzo często rozpatrzenie zgłoszenia, decyzja i wypłata odszkodowania 
realizowana jest w dniu przyjęcia przez Towarzystwo dokumentów. 

Bezpieczny.pl - twórca najbardziej elastycznych rozwiązań w dystrybucji ubezpieczeń

Ubezpieczenie NNW od Bezpieczny.pl dostępne jest:

1. W formie grupowej imiennej

2. W formie grupowej bezimiennej

W obu powyższych formach dopuszczone jest, w drodze negocjacji, zwolnienie określonego procentu  
ubezpieczonych z obowiązku opłacania składki.

3. W formie indywidualnej

Najdynamiczniej rozwijający się trend w dystrybucji ubezpieczeń NNW. Placówka oświatowo-wychowawcza nie jest 
stroną w zawarciu umowy ubezpieczenia co w konsekwencji nie angażuje pracowników placówki w formalności związane 
z zawarciem umowy ubezpieczenia. To rodzic sam decyduje o wyborze ubezpieczenia wybierając spośród kilku wariantów 
zgodnie ze swoimi możliwościami i potrzebami.

Najważniejszym jest jednak fakt, iż niezależnie od formy grupowej lub indywidualnej, zakres i warunki ubezpieczenia 
dla wszystkich Ubezpieczonych są takie same.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oferty, nasi regionalni przedstawiciele podczas spotkania 
wyjaśnią wszystkie wątpliwości i udzielą informacji nawet na najbardziej szczegółowe pytania związane z kwestią 
ubezpieczeń szkolnych.

Andrzej Adamczyk
Prezes Zarządu Bezpieczny.pl

Ubezpieczycielem jest: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa  
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 271543; NIP 107-00-06-155;  
Kapitał zakładowy: 107 912 677 zł – wpłacony w całości

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 Gdańsk-
Północ VIII Wydział KRS, Nr KRS: 0000549919; NIP 5833177765; REGON 361124604

Kapitał zakładowy: 100 000 zł – wpłacony w całości

Dane opiekuna Bezpieczny.pl



Ubezpieczycielem jest: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa  
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 271543; NIP 107-00-06-155;  
Kapitał zakładowy: 107 912 677 zł – wpłacony w całości

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 Gdańsk-
Północ VIII Wydział KRS, Nr KRS: 0000549919; NIP 5833177765; REGON 361124604

Kapitał zakładowy: 100 000 zł – wpłacony w całości

Do niniejszej oferty mają zastosowanie zapisy warunków ubezpieczenia NNW Bezpieczny.pl (indeks NNWS/18/05/01)

PAKIET NNW
ŻŁOBEK

PRZEDSZKOLE

WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV WARIANT V

30zł
rocznie

41zł
rocznie

58zł
rocznie

84zł
rocznie

124zł
rocznie

Nazwa świadczenia Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego

Śmierć w następstwie NW, wyniku zawału serca lub udaru mózgu

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w nastepstwie NW
100% SU
stawka za 1% SU
w tym:  • rany skóry
 • oparzenia, odmrożenia
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • wstrząśnienie mózgu
 • uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
 • utrata zębów stałych

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW 
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych 
w następstwie NW
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NW 
w tym odbudowa zębów stałych

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania
- cukrzyca do ukończenia 18 roku życia
- pozostałe poważne zachorowania do ukończenia 25 roku życia

Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW

UWAGA: w zakresie wyczynowe uprawianie sportu do 20. roku życia

19 000 24 000 30 000 42 000 75 000

12 000 20 000 25 000 30 000 50 000

12 000 20 000 25 000 30 000 50 000
120 200 250 300 500

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

2 000 2 500 3 000 5 000 10 000

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

1 000 1 000 1 000 1 000 2 000

2 000 2 500 3 000 5 000 7 500

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Operacja medyczna Ubezpieczonego
(658 operacji w ramach Tabeli operacji medycznych)
1 klasa 100% SU
2 klasa 50% SU
3 klasa 20% SU 

1 000
500
200 

2 500
1 250
500 

WARIANT I WARIANT II

55zł
rocznie

115zł
rocznie

Nazwa świadczenia

OPCJA
DODATKOWA

Świadczenia assistance na wypadek ukąszenia przez kleszcza 
- wizyta lekarska
- badanie kleszcza
- antybiotykoterapia 
Maksymalnie 4 zdarzenia w ciągu roku

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby
(jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu
trwającego minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie)

200 200 300 400 500

do kwoty 500
do kwoty 500
do kwoty 500

do kwoty 500
do kwoty 500
do kwoty 500

* rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej możliwe wyłącznie w formie ubezpieczenia grupowego w wersji imiennej oraz w formie indywidualnej

UBEZPIECZENIE NNW
DLA WYCHOWANKÓW ŻŁOBKÓW ORAZ PRZEDSZKOLI

W momencie zawierania umowy, za dodatkową opłatą, masz możliwość rozszerzenia ochrony o poniższy zakres*



Ubezpieczycielem jest: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa  
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 271543; NIP 107-00-06-155;  
Kapitał zakładowy: 107 912 677 zł – wpłacony w całości

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 Gdańsk-
Północ VIII Wydział KRS, Nr KRS: 0000549919; NIP 5833177765; REGON 361124604

Kapitał zakładowy: 100 000 zł – wpłacony w całości

Do niniejszej oferty mają zastosowanie zapisy warunków ubezpieczenia NNW Bezpieczny.pl (indeks NNWS/18/05/01)

PAKIET NNW
SZKOLNE

WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV WARIANT V

32zł
rocznie

42zł
rocznie

55zł
rocznie

64zł
rocznie

87zł
rocznie

Nazwa świadczenia Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego

Śmierć w następstwie NW, wyniku zawału serca lub udaru mózgu

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w nastepstwie NW
100% SU
stawka za 1% SU
w tym:  • rany skóry
 • oparzenia, odmrożenia
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • wstrząśnienie mózgu
 • uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
 • utrata zębów stałych

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW 
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych 
w następstwie NW
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NW 
w tym odbudowa zębów stałych

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania
- cukrzyca do ukończenia 18 roku życia
- pozostałe poważne zachorowania do ukończenia 25 roku życia

Śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW

UWAGA: w zakresie wyczynowe uprawianie sportu do 20. roku życia

16 000 19 000 24 000 30 000 42 000

12 000 15 000 20 000 25 000 30 000

12 000 15 000 20 000 25 000 30 000
120 150 200 250 300

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

1 200 1 500 2 500 3 000 5 000

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

1 200 1 500 2 000 3 000 5 000

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Operacja medyczna Ubezpieczonego
(658 operacji w ramach Tabeli operacji medycznych)
1 klasa 100% SU
2 klasa 50% SU
3 klasa 20% SU 

1 000
500
200 

2 500
1 250
500 

WARIANT I WARIANT II

55zł
rocznie

115zł
rocznie

Nazwa świadczenia

OPCJA
DODATKOWA

Świadczenia assistance na wypadek ukąszenia przez kleszcza 
- wizyta lekarska
- badanie kleszcza
- antybiotykoterapia 
Maksymalnie 4 zdarzenia w ciągu roku

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby
(jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu
trwającego minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie)

200 200 300 300 400

do kwoty 500
do kwoty 500
do kwoty 500

do kwoty 500
do kwoty 500
do kwoty 500

* rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej możliwe wyłącznie w formie ubezpieczenia grupowego w wersji imiennej oraz w formie indywidualnej

UBEZPIECZENIE NNW
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH

W momencie zawierania umowy, za dodatkową opłatą, masz możliwość rozszerzenia ochrony o poniższy zakres*

WARIANT VI

138zł
rocznie

75 000

50 000

50 000
500

100 / dzień
SU 18 000

10 000

2 000

2 000

7 500

500


