
Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne

Szanowni Rodzice,

ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć co wydarzy się 1 września, czy dzieci wrócą do szkoły
przedstawiamy Państwu najbezpieczniejszą formę ubezpieczenia NNW szkolne pod względem
sanitarnym, jest to Ubezpieczenie Indywidualne, nie dochodzi bowiem do bezpośredniego kontaktu,
nie ma też konieczności gromadzenia papierowych dokumentów oraz zbierania składek, co niweluje
wszelkie czynniki ryzyka związane z pandemią. Jest to istotne zwłaszcza w sytuacji, w której Rodzice
najprawdopodobniej będą mieć ograniczony dostęp do placówki szkolnej, co tym samym uniemożliwi
organizowanie wywiadówek czy spotkań Rad Rodziców w tradycyjnej formie, na których dotychczas
dyskutowano i informowano o ubezpieczeniach dzieci.

Jednocześnie informujemy, iż obecne ubezpieczenie jest aktywne do 31 sierpnia 2020r. Dlatego aby
uniknąć przerwy w ochronie ubezpieczeniowej zakupu należy dokonać do końca sierpnia. Jeżeli okaże
się, że do ubezpieczenia przystąpiło mało dzieci wówczas Szkoła wraz z Radą Rodziców podejmie
decyzję organizacji ubezpieczenia grupowego tak jak to było do tej pory.

Poniżej załączamy ofertę indywidualnego ubezpieczenia NNW przesłaną przez Generali
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Jako placówka otrzymaliśmy specjalny link do e-ulotki, umożliwiający Państwu zakup
indywidualnego ubezpieczenia szkolnego z 10% zniżką.

https://bezpieczny.pl/ubezpieczenia-dzieci/05256

Wszystkie warianty ubezpieczenia NNW dla dzieci rozszerzone są o świadczenie dotyczące
pobytu w szpitalu w celu leczenia COVID-19 – zakres dotyczy wszystkich dzieci w wieku od
ukończenia 4 miesiąca do 7 roku życia oraz dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 25 roku życia.

Na portalu bezpieczny.pl Rodzic samodzielnie wybiera zakres ubezpieczenia
i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom. Co ważne,
w ramach jednej polisy może ubezpieczyć również swoje pozostałe dzieci.

Po wypełnieniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia, polisa zostanie wysłana na adres e-mail
wskazany przez Rodzica.

W przypadku trudności z zawarciem ubezpieczenia mogą Państwo skorzystać z technologii
zdalnego wsparcia. Po przejściu na stronę bezpieczny.pl w e-ulotce wyświetlą się Państwu dane
kontaktowe do lokalnego Pośrednika obsługującego naszą szkołę. Mogą Państwo skontaktować się
z nim i otrzymać pomoc w zakupie ubezpieczenia i wypełnieniu wniosku, bez wychodzenia z domu
i na ekranie Państwa komputera.

W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu Bezpieczny.pl
prosimy o kontakt z :

Alicja Kardas

Tel. 791 666 863
E-mail: www.alicjakardas.pl

http://www.alicjakardas.pl

