
Szanowni Państwo

Bezpieczny.pl będąc częścią Grupy Generali, wypracował pozycję lidera na rynku ubezpieczeń od następstw 

nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży szkolnej. Jest także specjalistą w dziedzinie ubezpieczeń odpowiedzialności 

cywilnej w związku z wykonywaniem zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych  

z procesem nauczania i wychowania.  

Mamy świadomość trudności i problemów, w obliczu których stanęły placówki oświatowo-wychowawcze. Wieloletnie 

doświadczenie nauczyło nas, że ubezpieczenie musi działać, a Klient musi być świadomy, za co zapłacił. Wychodzimy zatem 

naprzeciw dzisiejszym problemom, by placówka w pełni mogła realizować swoje zadania bez obciążenia dodatkowymi 

zagadnieniami.

Prócz dystrybucji ubezpieczeń dążymy także do zwiększenia świadomości Klienta, prowadząc jednocześnie szeroko 

rozumianą kampanię informacyjną. Z naszej oferty w przeciągu 5 lat skorzystało już ponad 2,5 miliona Klientów - dzieci  

i pracowników oświaty. Napawa nas to dumą i daje motywację do dalszego rozwijania naszych produktów i usług.

Bezpieczny.pl - ta nazwa zobowiązuje i czujemy się w obowiązku dostarczać nasze produkty i usługi oraz proponować 

skuteczne rozwiązania, które zagwarantują możliwość nabycia ochrony ubezpieczeniowej na najwyższym poziomie, 

uwzględniając reżim sanitarny i wymogi prawne.

Dotychczas w dystrybucji ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży oraz pracowników placówek oświatowo-

wychowawczych staraliśmy się sprostać zmianom prawnym, które praktycznie corocznie determinowały nowy sposób 

dystrybucji.  O ile jednak do nowych przepisów prawa można się przygotować, to obecna sytuacja - ogłoszenie pandemii - 

wprowadziła chaos w każdą dziedzinę życia. 

Nowa sytuacja, w obliczu której stoimy wszyscy, wymusza, aby na problem ubezpieczenia NNW spojrzeć z całkowicie 

innej perspektywy, ale absolutnie tej kwestii nie należy pominąć. Wszyscy także musimy nauczyć się odnajdywać w „nowej 

normalności”, która w chwili obecnej jest jednak zagadką. Lekcje czy e-lekcje, wywiadówki czy e-wywiadówki, sprawdziany 

czy e- sprawdziany, lekcje w-f na sali gimnastycznej czy przed monitorem? Czy obecna sytuacja to próba generalna przed 

kolejnymi, sezonowymi falami zakażeń, dziś możemy tylko się zastanawiać. Jedno jest pewne: obecnie wdrażane środki 

bezpieczeństwa pozostaną standardem.  

Szereg obostrzeń i wytycznych spowodowały paraliż w wielu dziedzinach życia. W tym zarówno dzieci uczące się jak 

i kadra szkolna stanęły w obliczu obowiązku natychmiastowej reorganizacji życia. Niepewność, która towarzyszyła nam 

w ostatnim czasie, na pewno pozostawi silne piętno. Bezpieczny.pl nie jest obojętny na potrzeby zmieniającego się rynku  

i jako dystrybutor nowoczesny, z innowacyjnym podejściem do kwestii ubezpieczeń, natychmiast zaktualizowaliśmy 

naszą ofertę o świadczenia związane z COVID-19. Zależało nam, by uczniowie i pracownicy placówek oświatowo-

wychowawczych mogli skorzystać z nowej oferty jak najszybciej, dlatego też wprowadziliśmy ją do sprzedaży 21 maja br.

Świadczenie z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu z powodu choroby rozszerzyliśmy o:  

 świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu z powodu COVID-19, płatne od drugiego dnia pobytu w szpitalu;  

 świadczenie w kwocie od 200 do 500 zł w zależności od wybranego wariantu;

 dodatkowe świadczenie z tytułu pobytu na OIOM z powodu COVID-19 płatne od drugiego dnia pobytu  

 w szpitalu; świadczenie w kwocie od 200 do 500 zł w zależności od wybranego wariantu;
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I. Bezpieczeństwo i ubezpieczenie NNW (w tym COVID-19 w zakresie dla wychowanków  
i pracowników placówek oświatowo- wychowawczych)



Oferta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przygotowana przez Bezpieczny.pl jest także 

adresowana do wszystkich pracowników placówek oświatowo-wychowawczych w wieku do 67 roku życia, zatem również 

kadra nauczycielska i pozostali pracownicy placówki mogą skorzystać z ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach  

z optymalnym zakresem. Wariant dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych w pełni uwzględnia świadczenia 

związane z pobytem ubezpieczonego w szpitalu i/lub na OIOM na skutek zdiagnozowania COVID-19.

Potrzeby zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa nie należy lekceważyć i placówki oświatowe nie powinny odwracać się

od problematyki ubezpieczenia NNW dla uczniów i wychowanków. Oczywistym jest fakt, że dzieci uczące się 

zdalnie i przebywające w domu także narażone są na wypadki i urazy. Z doświadczenia Bezpieczny.pl wynika,  

iż w okresie, gdy lekcje i zajęcia w placówkach oświatowo-wychowawczych zostały zawieszone, liczba zgłaszanych 

przez rodziców wniosków o wypłatę świadczenia z tytułu urazu powstałego na skutek nieszczęśliwego wypadku nie 

uległa zmniejszeniu. Szkodowość wśród dzieci jest na tym samym poziomie co w czasie, gdy uczęszczały do placówek, 

zmianie uległy jedynie rodzaje urazów i obrażeń.  Mimo że polisa przed wypadkiem nie chroni, wypłata świadczenia 

stanowi zadośćuczynienie w przypadku poniesionego urazu lub kosztów związanych z nieszczęśliwym wypadkiem.   

Stąd też zrozumiałym i społecznie oczekiwanym jest aktywny udział placówek w kwestii zapewnienia wychowankom 

bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, że ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci 

i młodzieży oraz pracowników placówek oświatowo-wychowawczych chroni ubezpieczonego przez całą dobę i na całym 

świecie, także w życiu prywatnym. Standardem naszej oferty jest włączenie do zakresu wyczynowego uprawiania sportu  

i świadczenia związanego z pogryzieniem przez kleszcza oraz wprowadzenie do oferty całkiem nowych świadczeń takich 

jak zwrot kosztów wycieczki szkolnej i pomoc psychologiczna.

Opcja indywidualna ubezpieczeń NNW niesie za sobą szereg korzyści:

1. Ubezpieczenie zawierane jest indywidualnie przez rodziców lub opiekunów prawnych;

2. Rodzic/opiekun prawny samodzielnie podejmuje decyzję o wysokości sum ubezpieczenia i wysokości składki,  

 czyli wybiera takie ubezpieczenie, jakiego faktycznie potrzebuje dla swojego dziecka;

3. Na Dyrektorze, jako administratorze danych osobowych, nie ciążą obowiązki związane z gromadzeniem  

 i przetwarzaniem tych danych;

4. Zniesienie ciężaru organizacyjnego z placówki - brak konieczności bezpośredniego kontaktu z każdym  

 rodzicem z osobna, zbierania składek, tworzenia list ubezpieczonych, zbierania oświadczeń woli  

 etc., ogranicza do zera zagrożenia związane ze złamaniem procedur i wytycznych dotyczących zachowania  

 bezpieczeństwa i higieny;

5. Bezpieczny.pl wszystkim Klientom zapewnia pełen dostęp do informacji o produkcie, jak również stały dostęp do  

 zawartej umowy ubezpieczenia oraz wsparcie podczas realizacji procedury zgłaszania roszczeń; 

Niniejsze rozwiązanie umożliwia zachowanie ciągłości ochrony dla ubezpieczonych dzieci i pracowników placówek oraz 

niweluje negatywne aspekty związane z organizacją ubezpieczenia grupowego przez szkołę i będzie idealnym rozwiązaniem 

przy trwających obostrzeniach epidemiologicznych. 

Bezpieczny.pl zapewnia możliwość współpracy z dwoma tysiącami regionalnych, wykwalifikowanych Pośredników, 

którzy będą stanowić aktywne wsparcie w procesie zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia, także w formie zdalnej na 

portalu www.bezpieczny.pl. Dodatkowo, opracowaliśmy najnowocześniejszą technologię wsparcia Klienta podczas zakupu 

ubezpieczenia w naszym serwisie. Oznacza to, że każdy kto poszukuje ochrony ubezpieczeniowej, a ma jakiekolwiek
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wątpliwości odnośnie produktu lub procesu zawarcia umowy, nie pozostanie bez opieki i merytorycznego wsparcia ze strony 

wykwalifikowanego Pośrednika. 

W sytuacji, gdy placówka będzie zainteresowana zawarciem umowy ubezpieczenia w formie grupowej, regionalny 

Pośrednik przygotuje ofertę dopasowaną do potrzeb i oczekiwań przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich procedur 

wymaganych przez obowiązujące prawo i obostrzenia sanitarne. Jednak w chwili obecnej, dla zachowania maksymalnego 

poziomu bezpieczeństwa kadry szkolnej, sugerujemy by unikać tego rozwiązania.

Bezpieczny.pl swoim Klientom daje możliwość skorzystania z atrakcyjnych form rabatowania, co dodatkowo podnosi 

atrakcyjność naszej oferty. Klienci poszukujący ochrony ubezpieczeniowej, na przygotowanym przez nas portalu  

www.bezpieczny.pl, mogą skorzystać z bogatej oferty produktów ubezpieczeniowych. Portal www.bezpieczny.pl to zakup 

całkowicie on-line co oznacza, że zachowane są wszystkie procedury nakazane przez Główny Inspektorat Sanitarny  

i Ministerstwo Zdrowia.

Społeczność szkolna, na którą składają się nie tylko uczniowie, ale także dyrekcja, nauczyciele, pedagodzy, 

pracownicy administracyjni, pozostali pracownicy zatrudnieni w szkole, to społeczność wyjątkowa, która w pełni

zasługuje na możliwość skorzystania z oferty nowoczesnej, uwzględniającej współczesne potrzeby i oczekiwania 

oraz gwarancję jakości, jaką zapewnia obsługa umowy ubezpieczenia przez Generali - poważnego i uznanego 

filaru rynku ubezpieczeń w Polsce.

Korzystając z okazji, załączamy pełną treść oferty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przygotowaną 

przez Bezpieczny.pl i zwracamy się z prośbą o przekazanie niniejszej wiadomości Dyrektorom podlegających placówek 

oświatowo-wychowawczych.

II. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność cywilna

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy szczególnie wyraźna stała się potrzeba stworzenia kampanii informacyjnej  

o tematyce odpowiedzialności cywilnej szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, Dyrektorów, nauczycieli i wychowawców.

Szkoły i przedszkola, a także pozostałe placówki oświatowo-wychowawcze to miejsca szczególne, na których ciąży 

najwyższa odpowiedzialność w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa zarówno swoich wychowanków jak i zatrudnionych 

pracowników. Potrzeba zapewnienia owego bezpieczeństwa jest precyzyjnie definiowana zarówno w Karcie Nauczyciela 

jak i Prawie oświatowym, przy jednoczesnym zaostrzeniu odpowiedzialności względem osób dopuszczających się czynów 

polegających między innymi na niezapewnieniu lub nieprawidłowym zapewnieniu uczniom bezpieczeństwa. Oczywiście nie 

można też zapomnieć o zapisach Kodeksu Cywilnego, który reguluje czynności życia codziennego. Wnikliwie analizujemy 

także orzecznictwa sądowe w kwestiach związanych z szeroko rozumianą odpowiedzialnością placówek. 

Bezpieczny.pl pragnie zaprosić Państwa na OTWARTE I BEZPŁATNE seminaria on-line dotyczące przede wszystkim 

rozpoznania i przedstawienia statusu prawnego dyrektora placówki w świetle obowiązujących regulacji prawnych w relacji 

dyrektor szkoły a organ prowadzący. Jeżeli obostrzenia sanitarne na to pozwolą, będziemy organizować także regularne 

spotkania stacjonarne. Zapisy na szkolenia przyjmowane będą do 31 sierpnia br.

Seminarium obejmuje następujące zagadnienia:

1. Odpowiedzialność organu prowadzącego względem poszkodowanego z uwzględnieniem problematyki placówek 
 publicznych i placówek niepublicznych;

2. Rola i zakres OC dyrektora placówki oświatowo-wychowawczej;
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Dalszych informacji w zakresie wyżej wymienionych zagadnień i organizacji szkoleń udzielą Państwu:

• Region północno-zachodni:  Joanna Karczewska, tel. 604 055 358, jkarczewska@bezpieczny.pl

• Region północno-wschodni:  Robert Kochański, tel. 502 285 264, rkochanski@bezpieczny.pl

• Region centralny:   Tomasz Kołowrotkiewicz, tel. 533 670 281, tkolowrotkiewicz@bezpieczny.pl

• Region południowy:   Mariusz Bolik, tel. 668 840 932, mbolik@bezpieczny.pl 

• Region południowy:   Marek Kijak, tel. 601 427 945, mkijak2@bezpieczny.pl

Poniżej przesyłamy linki do podglądu oferty, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i Karty Produktu:

• Ubezpieczenie dla dzieci w wieku od 4 miesiąca do 7 roku życia: https://bezpieczny.pl/przedszkole

• Ubezpieczenie dla uczniów szkół w wieku od 7 do 25 roku życia: https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne

• Ubezpieczenie dla pracowników żłobków i przedszkoli: https://bezpieczny.pl/pracownik-przedszkole

• Ubezpieczenie dla pracowników szkół: https://bezpieczny.pl/pracownik-szkola

  III.  Pełna treść oferty Bezpieczny.pl
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3. OC placówek i szkół a odpowiedzialność nauczycieli i wychowawców;

4. Pojęcie uczniów, podopiecznych oraz osób zobowiązanych do nadzoru;

5. Szkody wyrządzone przez podopiecznych innym podopiecznym, sobie samemu, nauczycielom, wychowawcom  
 lub placówce oświatowo-wychowawczej;

6. Ustawowy obowiązek nadzoru na małoletnim oraz jego zakres;
7. Nadzór wynikający z umowy podczas inicjatyw i aktywności szkolnych takich jak: wycieczki, wyjścia do kina, zajęcia 

 dodatkowe;

8. Ustawowy oraz umowny obowiązek nadzoru nad podopiecznymi, którzy nie ponoszą samodzielnej odpowiedzialności 
 ze względu na wiek, stan psychiczny, ułomności fizyczne;

9. Odpowiedzialność placówek oświatowo-wychowawczych w orzecznictwie sądowym (szkody wyrządzone poza 
 budynkiem placówki, na przerwach, w czasie zajęć dodatkowych, w czasie zorganizowanych wyjazdów);

10. Rodzaje roszczeń kierowanych do placówek oświatowo-wychowawczych;

11. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych;

12. Rodzaje ubezpieczeń szkolnych: OC placówki a NNW podopiecznego.

Specyfika funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych sprawia, że zarówno na dyrektorach jak i 

nauczycielach spoczywa ciężar szczególnej odpowiedzialności. Celem Bezpieczny.pl jest szeroko rozumiana 

kampania informacyjna, by przybliżyć problemy współczesnej szkoły i nauczycieli oraz zaproponować 

rozwiązania, których celem jest gwarancja zapewnienia kompleksowej ochrony przed dochodzeniem roszczeń 

osób uprawnionych w sprawie zaistnienia szkody.

https://bezpieczny.pl/przedszkole?extid=31496
https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne?extid=31496
https://bezpieczny.pl/pracownik-przedszkole?extid=31496
https://bezpieczny.pl/pracownik-szkola?extid=31496
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Nagłe zdarzenia dziecka Suma ubezpieczenia (zł)

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu

Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku
100% SU
stawka za 1% SU
w tym:  
     - rany skóry
     - oparzenia II stopnia i wyższe
     - odmrożenia
     - złamania, zwichnięcia, skręcenia
     - wstrząśnienie mózgu
     - uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
     - utrata zębów stałych lub częściowa utrata korony zęba stałego
     - około 400 urazów oraz uszczerbków dostępnych w OWU

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków 
pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku
     - elementy wspomagające proces leczniczy: gorsety, protezy, kule,  
        stabilizatory, temblaki, aparaty ortopedyczne, aparaty słuchowe, oraz wózki   
        inwalidzkie.

Zwrot kosztów leczenia  i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych 
– następstwa nieszczęśliwego wypadku
w tym:
     - udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po zdarzeniu,
     - pobytu w szpitalu (z wyłączeniem świadczeń ponadstandardowych), badań,  
       zabiegów (w tym zabiegów rehabilitacyjnych) i operacji (w tym niezbędnych  
       operacji plastycznych mających na celu usunięcie oszpecenia wynikłego  
       z nieszczęśliwego wypadku),
     - nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez  
       lekarza,
     - transportu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala,   
       ambulatorium lub lekarza, jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia  
       samodzielne dotarcie do szpitala lub ambulatorium, o ile koszty te zostały  
       poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zostały zalecone przez  
       lekarza w związku z nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzonym  
       dokumentacją medyczną i objętym ochroną ubezpieczeniową.

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
jedna z niżej wymienionych chorób: cukrzyca do 18. r. ż., dystrofia mięśniowa, 
guzy środczaszkowe, inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), niewydolność 
nerek, niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy z białaczkmi i chłoniakami, sepsa, 
śpiączka, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Prawo do świadczenia z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego 
poważnego zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, że: 
     - pierwsze zdiagnozowanie tego poważnego zachorowania miało miejsce  
       w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz
     - zdiagnozowanie nastąpiło przed ukończeniem przez Ubezpieczonego  
       25. roku życia, a w przypadku cukrzycy przed ukończeniem przez  
       Ubezpieczonego 18. r. ż. 

Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

24 000 29 000 35 000 47 000 80 000

12 000

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

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

COVID-19 (koronawirus) - płatne od 2-go dnia pobytu w szpitalu 

COVID-19 (pobyt na OIOM) - dodatkowe świadczenie

200 200 300 400 500

20 000 25 000 30 000 50 000

Wyczynowe uprawianie sportu (zakres obejmuje wyłącznie wychowanków)
W zakres ochrony wchodzą m.in. zajęcia szkolne oraz pozaszkolne: 
sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, jazda konna, pływanie. 

2 000 2 500 3 000 5 000 7 500

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

Ugryzienie przez kleszcza (łącznie do 1 500 PLN)
- koszt wizyty u lekarza
- koszt badań na boreliozę
- koszt antybiotykoterapii

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
do 500 do 500 do 500 do 500 do 500
do 500 do 500 do 500 do 500 do 500
do 500 do 500 do 500 do 500 do 500

PLN 34.2
składka roczna

NNW ŻŁOBEK, PRZEDSZKOLE PLN 44.1
składka roczna

PLN 63
składka roczna

PLN 89.1
składka roczna

PLN 140.4
składka roczna

Zdrowie Twojego dziecka Suma ubezpieczenia (zł)

400 400 600 800 1 000

Dodatkowe świadczenia w zakresie Suma ubezpieczenia (zł)

Pomoc psychologiczna 600 600 600 600 600

Zwrot kosztów wycieczki szkolnej 500 500 500 500 500

UBEZPIECZENIE NNW W FORMIE INDYWIDUALNEJ
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY OD 4 MIESIĄCA DO 7 ROKU ŻYCIA I PRACOWNIKÓW ŻŁOBKÓW ORAZ PRZEDSZKOLI

Bezpieczny.pl Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem oferty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Generali i obowiązujących od dnia 21.05.2020 r.
Ochrony udziela Generali Generali T.U. S.A.

Ceny z rabatem 10%

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: 125 500 zł – wpłacony w całości



Ubezpieczycielem jest Generali T.U. S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa  
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 10623. Kapitał zakładowy: 191.000.000 PLN w pełni opłacony: NIP: 526-23-49-108. 
Spółka należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

Nagłe zdarzenia dziecka Suma ubezpieczenia (zł)

21 000 24 000 29 000 35 000 47 000

12 000

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

200 200 300 300 400

15 000 20 000 25 000 30 000

1 200 1 500 2 000 3 000 5 000

1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
do 500 do 500 do 500 do 500 do 500
do 500 do 500 do 500 do 500 do 500
do 500 do 500 do 500 do 500 do 500

PLN 35.1
składka roczna

NNW SZKOLNE PLN 44.1
składka roczna

PLN 62.1
składka roczna

PLN 69.3
składka roczna

PLN 92.7
składka roczna

Zdrowie Twojego dziecka Suma ubezpieczenia (zł)

400 400 600 600 800

Dodatkowe świadczenia w zakresie Suma ubezpieczenia (zł)

600 600 600 600 600

500 500 500 500 500

80 000

50 000
500

100 / dzień
SU 18 000

10 000

2 000

2 000

500

50 000

7 500

1 500
do 500
do 500
do 500

PLN 152.1
składka roczna

1 000

600

500

UBEZPIECZENIE NNW W FORMIE INDYWIDUALNEJ
DLA UCZNIÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY OD 7 DO 25 ROKU ŻYCIA ORAZ PRACOWNIKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH

Bezpieczny.pl Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem oferty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Generali i obowiązujących od dnia 21.05.2020 r.
Ochrony udziela Generali Generali T.U. S.A.

Ceny z rabatem 10%

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: 125 500 zł – wpłacony w całości

Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu

Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku
100% SU
stawka za 1% SU
w tym:  
     - rany skóry
     - oparzenia II stopnia i wyższe
     - odmrożenia
     - złamania, zwichnięcia, skręcenia
     - wstrząśnienie mózgu
     - uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
     - utrata zębów stałych lub częściowa utrata korony zęba stałego
     - około 400 urazów oraz uszczerbków dostępnych w OWU

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków 
pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku
     - elementy wspomagające proces leczniczy: gorsety, protezy, kule,  
        stabilizatory, temblaki, aparaty ortopedyczne, aparaty słuchowe, oraz wózki   
        inwalidzkie.

Zwrot kosztów leczenia  i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych 
– następstwa nieszczęśliwego wypadku
w tym:
     - udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po zdarzeniu,
     - pobytu w szpitalu (z wyłączeniem świadczeń ponadstandardowych), badań,  
       zabiegów (w tym zabiegów rehabilitacyjnych) i operacji (w tym niezbędnych  
       operacji plastycznych mających na celu usunięcie oszpecenia wynikłego  
       z nieszczęśliwego wypadku),
     - nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez  
       lekarza,
     - transportu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala,   
       ambulatorium lub lekarza, jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia  
       samodzielne dotarcie do szpitala lub ambulatorium, o ile koszty te zostały  
       poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zostały zalecone przez  
       lekarza w związku z nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzonym  
       dokumentacją medyczną i objętym ochroną ubezpieczeniową.

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
jedna z niżej wymienionych chorób: cukrzyca do 18. r. ż., dystrofia mięśniowa, 
guzy środczaszkowe, inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP), niewydolność 
nerek, niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy z białaczkmi i chłoniakami, sepsa, 
śpiączka, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Prawo do świadczenia z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego 
poważnego zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, że: 
     - pierwsze zdiagnozowanie tego poważnego zachorowania miało miejsce  
       w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz
     - zdiagnozowanie nastąpiło przed ukończeniem przez Ubezpieczonego  
       25. roku życia, a w przypadku cukrzycy przed ukończeniem przez  
       Ubezpieczonego 18. r. ż. 

Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

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

COVID-19 (koronawirus) - płatne od 2-go dnia pobytu w szpitalu 

COVID-19 (pobyt na OIOM) - dodatkowe świadczenie

Wyczynowe uprawianie sportu (zakres obejmuje wyłącznie wychowanków)
W zakres ochrony wchodzą m.in. zajęcia szkolne oraz pozaszkolne: 
sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, jazda konna, pływanie. 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

Ugryzienie przez kleszcza (łącznie do 1 500 PLN)
- koszt wizyty u lekarza
- koszt badań na boreliozę
- koszt antybiotykoterapii

Pomoc psychologiczna

Zwrot kosztów wycieczki szkolnej



Ubezpieczycielem jest Generali T.U. S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa  
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 10623. Kapitał zakładowy: 191.000.000 PLN w pełni opłacony: NIP: 526-23-49-108. 
Spółka należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS.

UBEZPIECZENIE OC PRACOWNIKA
OFERTA DOSTĘPNA JAKO OPCJA DODATKOWA DO OFERTY NNW

Bezpieczny.pl Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem oferty ubezpieczenia OC Pracownika na podstawie Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
dla pracowników placówek oświatowych Bezpieczny.pl zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Generali i obowiązujących od dnia 21.05.2020 r.
Ochrony udziela Generali Generali T.U. S.A.

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: 125 500 zł – wpłacony w całości

Zakres świadczenia Suma ubezpieczenia (zł)

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego, w 
związku z wykonywaniem zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych  
i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania 

20 000 50 000 100 000

PLN 9
składka roczna

OC Pracownika PLN 13.5
składka roczna

PLN 22.5
składka roczna

Ceny z rabatem 10%
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