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Informacje o ubezpieczeniach NNW 

uczniów na podstawie ofert 

ubezpieczycieli dostarczonych do szkoły 

w roku szkolnym 2021/2022 

Ubezpieczenie NNW uczniów jest sprawą indywidualną, jednak dla uczniów odbywających praktyki 

zawodowe jest ono bezwzględnie konieczne. Należy rozważyć też ubezpieczenie NNW uczniów 

odbywających jakiekolwiek zajęcia praktyczne. Jeśli Państwo chcecie skorzystać, to do naszej szkoły 

dotarło kilka ofert ubezpieczycieli. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za poniższe oferty! 

 

1.  

 
Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne 

Szanowni Rodzice, 

Informujemy, że w roku szkolnym  2021/2022 zakup ubezpieczenia NNW możliwy jest 

za pośrednictwem  dedykowanego dla  naszej placówki linku: https://bezpieczny.pl/05591 

Jako placówka otrzymaliśmy dedykowany link dla naszej szkoły umożliwiający Państwu zakup 

ubezpieczenia z 10% zniżką. 

Rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia i składkę, które najbardziej odpowiadają jego 

oczekiwaniom i potrzebom. Co ważne, w ramach jednej polisy może ubezpieczyć również swoje 

pozostałe dzieci z różnych szkół lub przedszkoli. 

Kod Opiekuna 20114 do zniżki zaczytuje się automatycznie po wejściu w link. 

Ubezpieczenie obowiązuje od dnia następnego po opłacie składki lub od dnia wybranego 

z kalendarza. 

UWAGA: Rodzice, którzy w zeszłym roku skorzystali z oferty Bezpieczny.pl, przed zakończeniem 

ochrony ubezpieczeniowej otrzymają stosowne powiadomienia o możliwości kontynuacji umowy 

ubezpieczenia (wiadomość e-mail i SMS) z zachowaniem 10% zniżki. 

W przypadku pytań lub trudności z zawarciem ubezpieczenia proszę o kontakt z Opiekunem 

Bezpieczny.pl Panem Dariuszem Dzieszuk tel. 601 557 500 Email: ddzieszuk@bezpieczny.pl 

https://bezpieczny.pl/05591
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2.  

 

 

3. Z przyjemnością chcielibyśmy zaprezentować Państwu Ofertę Ubezpieczenia Szkolnego 
od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Dzieci i Młodzieży. 
Ubezpieczenie obejmuje między innymi: 
* Ochronę Ubezpieczeniowa 365 dni w roku przez 24h na dobę! 
* Wyczynowe uprawianie sportu w cenie Ubezpieczenia! 
* Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku NW! 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 
Martyna Mucha - 797 739 520 
Karolina Kotulińska - 733 225 581 
Biuro - 570 070 644 
Z poważaniem, Kancelaria Brokerska Grupa Pałasz Sp. z o.o. 
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4. Szanowni Państwo! 

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA, jak co roku, przygotowała dla Państwa ofertę 

ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży. Nasze wieloletnie doświadczenia na tym polu pozwoliły 

nam na przygotowanie oferty, dostosowanej do potrzeb osób nawet najbardziej wymagających. 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z krótką informacją, zawartą w treści niniejszego maila oraz 

w materiałach do niego załączonych. 

Na rok szkolny 2021/22 NAU SA przygotowała 6 wariantów ubezpieczeń – zróżnicowanych 

zarówno pod względem wysokości świadczeń, jak i wysokości składek. Szeroki wachlarz 

proponowanej ochrony z pewnością okaże się wielce przydatny w sytuacjach, dla których tę 

ochronę proponujemy. Jesteśmy otwarci na jedną z poniższych form współpracy: 

- tradycyjną, gdy to w Placówce zbierane są składki, a ubezpieczającym pozostaje Placówka 

- indywidualną, w której każdy Rodzic samodzielnie ubezpiecza swoje dziecko 

- mieszaną – w placówce powstaje grupa, objęta ubezpieczeniem wybranym przez tę grupę, zaś 

część Rodziców ubezpiecza swoje dzieci w formie indywidualnej. 

W przypadku wyboru formy tradycyjnej proponujemy możliwość zwolnienia z obowiązku 

zbierania składek do 10% ubezpieczonych (w szczególnych przypadkach, na wniosek placówki, 

możemy tę ilość osób zwolnionych zwiększyć do 15%). Jednocześnie możemy 

dla zainteresowanej placówki uruchomić maksymalnie 3 warianty ubezpieczeń, przy zachowaniu 

warunku, że w jednym wariancie będzie minimum pięcioro ubezpieczonych. W przypadku 

wyboru takiej oferty polisę ubezpieczeniową dla Placówki podpisuje jej Dyrektor. 

W przypadku, gdy Placówka nie zdecyduje się na tradycyjną formę ubezpieczania swoich 

podopiecznych, NAU SA oddaje do dyspozycji Rodzicom swoje strony internetowe, na których 

mogą samodzielnie dokonać zakupu ubezpieczenia w jednym z wybranych wariantów. W takiej 

sytuacji każdemu Rodzicowi proponujemy zniżkę na ubezpieczenie w wysokości 10%, 

pod warunkiem skorzystania poniższego linku: 

https://ubezpieczenia.nau.pl/?token=NAU160 

W sytuacji, gdyby którykolwiek z Rodziców trafił na naszą stronę internetową przez adres ogólny 

lub przez kod QR z dostępem do ogólnej wersji naszej strony internetowej, wówczas niezbędne 

będzie podanie kodu rabatowego: *NAU160* 

Szanowni Państwo, będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zechcecie się Państwo pochylić nad naszą 

propozycją, a także za jej przekazanie do Rady Rodziców, jak również za jej udostępnienie 

na Państwa stronie internetowej. Jesteśmy przekonani, że zostanie ona ciepło przyjęta zarówno 

przez Państwa, jak i przez Rodziców. 

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub chęci bezpośredniego kontaktu/spotkania z Radą 

Rodziców, pozostaję do Państwa dyspozycji. 

Pozdrawiam 

*Andrzej Pazdecki* Regionalny Kierownik Sprzedaży tel. 725 661 356 

 

https://ubezpieczenia.nau.pl/?token=NAU160
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5. Droga Dyrekcjo, Szanowna Rado Rodziców, 

Tradycyjnie jak co roku, przygotowaliśmy dla Państwa ofertę ubezpieczenia NNW dzieci 

i młodzieży szkolnej. Naszym zadaniem, poza stworzeniem bardzo dobrej i konkurencyjnej oferty 

było umożliwienie przystępowania do ubezpieczenia w sposób jak najprostszy i bezkontaktowy, 

mając to na uwadze stworzyliśmy możliwość ubezpieczania dzieci w zakresie NNW szkolnego on-

line!. 

Zwracamy się zatem z prośbą o umieszczenie naszego linku na stronie internetowej Państwa 

placówki lub przekazanie linku , ulotki (w załączeniu) Radom Rodziców ewentualnie bezpośrednio 

rodzicom dzieci uczęszczających do Państwa placówki. Korzystając z linku i po wpisaniu kodu 

rabatowego rodzice uczniów zapłacą składkę o 10 zł niższą niż składka standardowa. 

https://www.e-nfs.pl/ubezpieczenia/nnw-szkolne/interrisk kod rabatowy: SP24 

wystarczy kliknąć powyższy link, wejść na stronę, wpisać kod rabatowy w celu uzyskania zniżki, 

wybrać wariant według potrzeb, podać dane i to wszystko! 

W roku poprzednim nasze ubezpieczenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, dlatego mamy 

nadzieję, że w tym roku możemy liczyć również na Państwa pomoc w udostępnieniu informacji 

zainteresowanym rodzicom, tym bardziej, że nasz program jest wyjątkowo konkurencyjny 

na rynku ubezpieczeń szkolnych i dodatkowo został rozszerzony o ponadstandardowe 

świadczenia: 

* pakiet kleszcz (w tym świadczenie za rozpoznanie boreliozy), 

* rozpoznanie bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny, 

* zatrucie pokarmowe, zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem. 

Dlaczego warto wybrać nasz program? 

* Wychodząc naprzeciw zaleceniom dotyczącym unikania zgromadzeń i płatności gotówkowych 

w dobie COVID 19 oraz stosując się do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej 

rekomendujemy bezpieczną, bezdotykową formę przystępowania do ubezpieczenia oraz 

związaną z nią bezgotówkową płatność składki. 

* Placówka oraz Rada Rodziców nie są ubezpieczającym na polisie - nie ma potrzeby zbierania 

składek od poszczególnych rodziców/klas. 

* Rodzic decyduje o wyborze wariantu, sumie ubezpieczenia, składce i samodzielnie dokonuje 

płatności. 

* Do ubezpieczenia można przystąpić on-line, bez wychodzenia z domu – bez zbędnego 

angażowania dyrekcji, nauczycieli, Rady Rodziców. 

* Wszelkie niezbędne dokumenty są wysyłane na wskazany adres e-mail. 

* Do wyboru 8 wariantów ubezpieczenia i 8 różnych składek już od 21,70 zł 

* Ubezpieczenie obejmuje m.in. wyczynowe uprawianie sportu, a także pobyt w szpitalu 

z powodu COVID 

W imieniu zespołu Pol Brokers Sp. z o.o. pozdrawiam serdecznie 

Piotr Czerniak POL Brokers Sp. z o.o. 

ul. 3 Maja 14/4, 81-747 Sopot 

58 550 79 77 do 78 

www.polbroker.pl e: p.czerniak@polbroker.pl 

https://www.e-nfs.pl/ubezpieczenia/nnw-szkolne/interrisk

