
Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne – Ubezpieczenie
indywidualne

Szanowni Rodzice,

W związku z propozycją ubezpieczenia dzieci w formie indywidualnej przekazujemy Państwu
informację w jaki sposób należy takie ubezpieczenie zakupić. Opcja indywidualna to
najdynamiczniej rozwijający się trend w dystrybucji ubezpieczeń NNW. Rodzic ma możliwość
podjęcia samodzielnej decyzji o wariancie i wysokości składki.

Ważne! Rodzic sam dokonuje zakupu!

Bezpieczny.pl na swojej stronie internetowej www.bezpieczny.pl zapewnia możliwość
zakupu ubezpieczeń indywidualnych z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu.

Co należy zrobić?

- zalogować się na stronę www.bezpieczny.pl/ lub poprzez link

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

- wejść w okienko NNW dla dzieci

- następnie NNW szkolne

Pojawi się oferta z 6-ma wariantami ubezpieczenia, Rodzic samodzielnie wybiera zakres
ubezpieczenia i składkę, która najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i
potrzebom. Każdy wariant ma takie same świadczenia natomiast różnią się wysokością sum za dane
zdarzenie np. jeśli rodzic zakupi 1 wariant za 35,10 zł to za 1% uszczerbku zostanie wypłacone 120zł,
ale jeżeli wybierze wariant 4 to za to samo zdarzenie otrzyma 250 zł itd.

- poniżej oferty należy kliknąć na Kup teraz

- następnie klikamy jestem nowym klientem ( ponieważ ubezp. indywidualne jest po raz pierwszy)

- potwierdzamy oświadczenia TAK

I przystępujemy do wypełniania wniosku elektronicznego ( wpisujemy maila x 2, dane
rodzica(opiekuna prawnego), KOD do zniżki 05249, adres do korespondencji, datę rozpoczęcia
ochrony(ubezpieczenia) możemy zrobić to wcześniej z datą 1 wrzesień 2020r, wpisujemy dane
dziecka, klikamy na okienko szkoła i tu proszę zaznaczyć odpowiednią składkę. Jeśli ubezpieczacie
więcej niż jedno dziecko proszę nacisnąć dodaj do ubezpieczenia kolejne dziecko ( wpisujemy jego
dane, wybieramy ponownie składkę idt.) Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk Dalej

- zaznaczamy wszystkie oświadczenia, zgody

- klikamy Dalej

- pokaże się podsumowanie (sprawdzić poprawność wpisanych danych), klikamy Dalej

- i przechodzimy do zapłaty ( opcja zapłać on-line lub zapłać później tradycyjny przelew)

http://www.bezpieczny.pl
http://www.bezpieczny.pl/05249


I to wszystko! Polisa i wszelkie dokumenty dostaniecie Państwo na maila.

Jednocześnie informujemy, iż obecne ubezpieczenie jest aktywne do 31 sierpnia 2020r. Dlatego aby
uniknąć przerwy w ochronie ubezpieczeniowej zakupu należy dokonać do końca sierpnia

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

