
DRODZY RODZICE !!! 

Na Wasze prośby skierowane na zebraniach przedstawiamy kilka linków do 

wykorzystania w celu ubezpieczenia NNW dzieci na rok szkolny 2020/2021. 

Jednocześnie informujemy, że oferty ta nie są propozycją sugerowaną przez 

przedszkole,  ale  mogą pomóc Państwu przy planowaniu ubezpieczenia 

Ubezpieczenie obowiązywać będzie od 01.09.2020r. do 31.08.2021r.                             

( UBEZPIECZENIE DLA CHĘTNYCH RODZICÓW). 

I. Oferta ubezpieczeń szkolnych AVIVY jest wyjątkowa. Każdy 

Rodzic sam decyduje o wariancie ubezpieczenia swojego Dziecka! 

Wariantów jest aż 6 do dowolnego osobistego wyboru! Nie potrzeba 

organizować spotkań z innymi rodzicami, nie ma potrzeby zbierania 

składek, nie ma żadnej dokumentacji papierowej. Każdy Rodzic sam 

decyduje o potrzebach ubezpieczeniowych swojego Dziecka! 

Czyż to nie jest rewelacyjne rozwiązanie w czasach pandemii? Oceńcie 

Państwo sami. 

Jak zawrzeć ubezpieczenie? 

1. Poniżej załączamy link. Skopiowanie linku do przeglądarki przeniesie 

Państwa do intuicyjnej aplikacji – należy kliknąć w pole: PRZEJDŹ 

DO FORMULARZA. 

2. Po wybraniu wariantu, wpisaniu danych Rodzica i Dziecka aplikacja 

przekieruje Państwa do płatności składki poprzez założone konto Moja 

Aviva. Tam wybieracie Państwo swój bank do płatności. Po opłaceniu 

składki na podanego maila otrzymacie certyfikat ubezpieczenia. 

3. Co więcej! Osobisty portal Moja Aviva posłuży Państwu również w 

przyszłości do błyskawicznej ścieżki zgłaszania roszczeń oraz 

przesyłania dokumentów i rachunków za leczenie Dziecka. 

https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=A3267650D6C717E5AC75096

399CD7430AE121082 

II. Przedstawiamy dwie oferty do samodzielnego ubezpieczenia dla 

rodziców: 

1. NOWA KLASA - Signal Iduna - LINK 

2. Twoje Dziecko - Aviva -  LINK  

 

III.  Wzorem lat ubiegłych, przygotowaliśmy dla Państwa ofertę 

ubezpieczenia NNW szkolnego na rok 2020/2021 dla dzieci 

pracowników, współpracowników i pośredników bezpieczny.pl. 

https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=A3267650D6C717E5AC75096399CD7430AE121082
https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=A3267650D6C717E5AC75096399CD7430AE121082
http://marketing.afamobile.pl/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=5&userid=19708&mailid=21
http://marketing.afamobile.pl/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=11&userid=19708&mailid=21
http://bezpieczny.pl./


 

To, co zasługuje na szczególna uwagę, to włączenie w zakres podstawowy 

wyczynowego uprawiania sportu, bez różnicowania wysokości składki, 

COVID-19 oraz boleriozę. 
Decydując się na jeden z wariantów macie Państwo pewność, że gwarantujemy 

ochronę ubezpieczeniową, także w przypadku nieszczęśliwych wypadków, do 

których doszło podczas sportowych zajęć pozaszkolnych, treningów czy 

zawodów. 

Osoby zainteresowane zawarciem ubezpieczenia proszę o kontakt 

telefoniczny pod numerem telefonu 

Magdalena Chudy 792 558 252 (kod opiekuna:25786) 

Marta Florkiewicz 515 599 907 
W razie ubezpieczeń indywidualnych proszę wejdź na bezpieczny.pl/05255. 

 

IV.  

1.         Oferta ubezpieczenia grupowego  we współpracy z  InterRisk  TU S.A. 

            Oferta InterRisk dostępna pod linkiem: 

www.super-ubezpieczenia.com.pl  

  

2.                     Oferta ubezpieczenia indywidualnego we współpracy z 

Generali TU S.A. z kodem zniżkowym 10%: 26329 

Oferta Generali dostępna pod linkiem: 

https://bezpieczny.pl/przedszkole/26329 

  

3.                     Oferta ubezpieczenia indywidualnego we współpracy z 

AXA z kodem zniżkowym 10%: 436281 

Oferta AXA  dostępna pod linkiem: 

https://kalkulator.axadirect.pl/school/insurance?PartnerType=PA&P

artnerId1=436281&PartnerId2=LP 

 

 

https://bezpieczny.pl/05255
http://www.super-ubezpieczenia.com.pl/
https://bezpieczny.pl/przedszkole/26329
https://kalkulator.axadirect.pl/school/insurance?PartnerType=PA&PartnerId1=436281&PartnerId2=LP
https://kalkulator.axadirect.pl/school/insurance?PartnerType=PA&PartnerId1=436281&PartnerId2=LP

