
Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne oraz NNW Przedszkolne! 

Szanowni Rodzice, 

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8  po 

raz kolejny postanowił nie decydowad o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia NNW, 

tzw. NNW szkolnego oraz NNW przedszkolnego. Nie pozostajemy jednak obojętni na kwestie 

bezpieczeostwa naszych wychowanków, dlatego  spośród ofert ubezpieczenia, jakie 

otrzymaliśmy od różnych Towarzystw, za najbardziej korzystne uznaliśmy indywidualne 

ubezpieczenie NNW z oferty Generali Towarzystwo Ubezpieczeo S.A. dostępne wyłącznie na 

stronie www.bezpieczny.pl/20010 (zakładka Ubezpieczenia NNW dla Dzieci).  

Na portalu bezpieczny.pl Rodzic może samodzielnie wybrad zakres ubezpieczenia  

i składkę, które najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom, preferencjom i potrzebom. 

Dodatkowo, jako placówka otrzymaliśmy specjalny link umożliwiający Paostwu zakup 

indywidualnego ubezpieczenia szkolnego z 10% zniżką. 

https://bezpieczny.pl/20010 

Przy zakupie ubezpieczenia na portalu Bezpieczny.pl zachęcamy do skorzystania  

z powyższego linku lub własnoręcznego wpisania przy zakupie kodu lokalnego 

Pośrednika/Opiekuna 20010 opcje te gwarantują uzyskanie 10% zniżki na wszystkie 

ubezpieczenia dostępne na stronie internetowej www.bezpieczny.pl/20010, w tym na 

ubezpieczenie szkolne i przedszkolne. 

Dodatkowym atutem oferty Bezpieczny.pl jest możliwośd - w ramach jednej polisy - 

ubezpieczenia wszystkich swoich dzieci, będących w różnym wieku i na różnym etapie 

nauczania (np. przedszkole, żłobek, szkoła średnia), uczęszczających do innych placówek, z 

możliwością wybrania dla każdego z nich innego wariantu ubezpieczenia. UWAGA: można 

ubezpieczyd dzieci już od 4 miesiąca życia, które nie uczęszczają do żadnej placówki – w 

zakładce NNW Przedszkole/Żłobek. 

 

  Rodzice, którzy już w zeszłym roku skorzystali z oferty Bezpieczny.pl (w zeszłym roku 

w AXA TU S.A.), przed zakooczeniem ochrony ubezpieczeniowej otrzymają stosowne 

powiadomienia o możliwości kontynuacji umowy ubezpieczenia w Generali TU S.A. 

(wiadomośd e-mail i SMS) z zachowaniem 10% zniżki. Kontynuacji polisy można dokonad już 

na 90 dni przed koocem ochrony ubezpieczeniowej aktualnej polisy. Należy pamiętad, by 

przy uzupełnianiu danych w polu „Kod rabatowy lokalnego pośrednika/opiekuna” widniał 

 KOD RABATOWY 20010 

W sprawie wszelkich pytao czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeo na portalu 

Bezpieczny.pl prosimy o kontakt z: 

Patryk Gustof 

KOD RABATOWY 20010 - OPIEKUNA/ LOKALNEGO POŚREDNIKA 

Tel. 500 303 470, e-mail: pgustof@bezpieczny.pl 

https://bezpieczny.pl/20010
mailto:pgustof@bezpieczny.pl

