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• rozszerzenie zakresu ubezpieczenia NNW o pobyt w szpitalu w celu leczenia COVID-19 - dla    
wszystkich osób ubezpieczonych, w tym również pracowników placówki;

• technologia zdalnego wsparcia sprzedaży;
• bezpieczeństwo sanitarne zawierania umów ubezpieczenia.

1. Pobyt w szpitalu w celu leczenia COVID-19

Na początku roku szkolnego 2019/2020 nikt z nas nie mógł przewidzieć, że już za kilka miesięcy 
przyjdzie nam wszystkim mierzyć się z wyzwaniami związanymi z pandemią COVID-19, w tym z 
wprowadzającą wiele zmian decyzją o czasowym zamknięciu placówek oświatowych.

Dla wielu z nas był to moment szczególny i trudny. Zwłaszcza Państwo, jako Dyrektorzy żłobków, 
przedszkoli czy szkół, zostali postawieni przed koniecznością natychmiastowej reakcji na nową sytuację. 
Niełatwą, tym bardziej że zupełnie nieprzewidzianą i nagłą. Jesteśmy świadomi faktu, w jak znaczący 
sposób pandemia wpłynęła na funkcjonowanie placówek szkolnych, zwłaszcza że nie wiemy też, co 
przyniesie przyszłość. Jak szybko i czy w ogóle wrócimy do znanego nam dotychczas sposobu 
działalności edukacyjnej. Nie wiemy, w jakiej formie będą odbywać się przyszłe lekcje, wywiadówki, rady 
pedagogiczne, spotkania Rad Rodziców, zajęcia pozalekcyjne czy szkolne wycieczki.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak duża odpowiedzialność w związku z tym ciąży na Dyrektorach 
placówek - zachowanie bezpieczeństwa uczniów, nadzór nad kadrą pedagogiczną i pozostałym 
personelem. Wszystko to w czasach niepewności co do dalszego rozwoju sytuacji oraz możliwego 
wznowienia pandemii jesienią jest szczególnie trudne.

Wiemy jednak, że najważniejsze jest, by odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo powracających 
do szkół uczniów i całej kadry szkolnej. Dlatego też Bezpieczny.pl zareagował na sytuację i wdrożył wiele 
rozwiązań, których celem jest kompleksowe wsparcie placówek oświatowych, Dyrektorów oraz całej 
zarządzanej przez nich szkolnej społeczności w nowych realiach.

Są to:

Bezpieczny.pl - odpowiedź na potrzeby rynku

Bezpieczny.pl, dystrybutor ubezpieczeń obecnie wchodzący w skład grupy kapitałowej Generali, 
od początku działalności na rynku ubezpieczeń skupia swoją uwagę na sprawach istotnych dla 
bezpieczeństwa wychowanków i pracowników placówek oświatowych. Jako podmiot, który dotychczas 
objął ochroną ubezpieczeniową już ponad 2,5 mln dzieci w wieku szkolnym, musieliśmy odpowiednio 
szybko i sprawnie dostosować się do nowej sytuacji. Wdrożyliśmy wiele innowacyjnych i wspierających 
rozwiązań, których głównym celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa naszych Klientów, 
zarówno bezpieczeństwa związanego z zakresem ochrony, jak i procesem zawierania oraz obsługi 
umowy ubezpieczenia w dobie COVID-19.

Dołożyliśmy najwyższych starań, aby naszą nową ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci i 
pracowników placówek oświatowych uczynić jeszcze bardziej kompleksową i przystającą do obecnych 
potrzeb rynku. Dlatego też rozszerzyliśmy ją o dodatkowe świadczenia:

•  płatny za minimum 2 dni pobytu, nawet do 500 złotych za pobyt,
• w przypadku gdy Ubezpieczony będzie wymagał hospitalizacji na OIOM w związku z 

zachorowaniem na COVID-19, wypłacone zostanie dodatkowe świadczenie w wysokości do 500 
złotych.



Zakres ochrony ubezpieczeniowej związany z COVID-19 dotyczy wszystkich osób ubezpieczonych w 
wieku od 4 miesiąca do 67 roku życia. Ochroną związaną z zarażeniem koronawirusem mogą więc być 
objęci wszyscy pracownicy placówki oświatowej, czyli Dyrektor, nauczyciele, personel administracyjny 
oraz jej wychowankowie.

1. Ubezpieczenia indywidualne

Ta forma dystrybucji ubezpieczenia jest najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym. 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. Z uwagi na wytyczne zachowania dystansu społecznego mogą oni nie być wpuszczani 
na teren szkoły, co tym samym uniemożliwi organizowanie wywiadówek czy spotkań Rad Rodziców w 
tradycyjnej formie, na których dotychczas dyskutowano i informowano o ubezpieczeniach dzieci.

2. Pomoc psychologiczna dla dziecka - po traumatycznej sytuacji.

3. Zwrot kosztów wycieczki szkolnej - w przypadku gdy dziecko wskutek wypadku lub choroby nie 
będzie mogło w niej uczestniczyć.

Decyzja Bezpieczny.pl o rozszerzeniu zakresu ochrony o COVID-19 jest odpowiedzią na potrzeby 
całej szkolnej i przedszkolnej społeczności, którą tworzą wszystkie osoby związane z placówką, 
począwszy od Dyrektora, poprzez uczniów i wychowanków, nauczycieli, pracowników administracyjnych 
oraz personel wspierający. Każda z tych osób bowiem w pełni zasługuje na możliwość skorzystania z 
oferty ubezpieczenia odpowiadającej współczesnym oczekiwaniom i ryzykom.

W chwili kiedy nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądać proces nauczania w nowym roku szkolnym 
2020/2021, wykonaliśmy odważny krok naprzód, aby maksymalnie zadbać o bezpieczeństwo uczniów i 
pracowników szkół, niezależnie od tego, czy w przyszłości czekają nas lekcje czy e-lekcje.

Bezpieczny.pl: najwyższy poziom bezpieczeństwa nowej formy dystrybucji ubezpieczeń

W obecnej chwili naszym najwyższym priorytetem jest, aby sposób prezentacji nowej oferty 
ubezpieczenia NNW dzieci i pracowników szkół oraz zawieranie umów odbywały się z przestrzeganiem 
aktualizowanych na bieżąco wymogów sanitarnoepidemiologicznych i z ograniczeniem do minimum 
spotkań bezpośrednich. Ma to na celu przede wszystkim Państwa bezpieczeństwo, a także troskę o 
bezpieczeństwo pracowników szkół, uczniów i ich Rodziców oraz naszych Przedstawicieli.

Ze względu na obecną sytuację, proponujemy Państwu dwie możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia:

Od kilku lat stanowią najdynamiczniej rozwijający się trend w dystrybucji ubezpieczeń NNW dzieci. W 
opcji indywidualnej Rodzic samodzielnie podejmuje decyzję o wariancie i wysokości składki za 
ubezpieczenie. W dowolnej chwili może też skorzystać z wprowadzonej przez nas najnowszej technologii 
zdalnego wsparcia sprzedaży. Dzięki niej, całkowicie zdalnie i z pominięciem bezpośredniego kontaktu 
Rodzic uzyska kompleksową pomoc lokalnego Pośrednika, który pomoże mu wybrać odpowiednią opcję 
ochrony i wypełnić formularz zakupowy. Wszystko to bez wychodzenia z domu, na ekranie jego własnego 
komputera, z 10% zniżką na zakup on-line z użyciem kodu Pośrednika.

Dzięki tej formie zawarcia polisy, zarówno Dyrekcja placówki, jak i Rada Rodziców oraz sekretariat 
i nauczyciele są również całkowicie zwolnieni z wszelkich obowiązków wynikających z organizacji 
ubezpieczenia w szkole - w tym zbierania oświadczeń RODO od rodziców reprezentujących dzieci, 
zbierania składek czy pomocy w likwidacji roszczeń.

O możliwości zawarcia indywidualnego ubezpieczenia Rodzice mogą zostać powiadomieni 
poprzez stosowną informację zamieszczoną w dzienniku elektronicznym lub poprzez komunikat na 
stronie szkoły. Daje im to szansę, by kompleksowo i maksymalnie zabezpieczyli swoje dzieci przed 
powrotem do przedszkoli i szkół, ponieważ polisa NNW w formie indywidualnej może zostać wykupiona w 
dowolnym momencie.



W roku szkolnym 2020/2021 rekomendujemy Państwu tę opcję ubezpieczenia NNW dzieci jako 
najbezpieczniejszą i w pełni odpowiadającą wymogom sanitarno-epidemiologicznym, o czym w osobnym 
piśmie poinformowaliśmy również organ prowadzący w Państwa regionie.

https://bezpieczny.pl/przedszkole/24808
 https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/24808

https://bezpieczny.pl/pracownik-przedszkole/24808
 https://bezpieczny.pl/pracownik-szkola/24808

2. Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia OC dla placówek i nauczycieli

https://bezpieczny.pl/24808

Specjalnie dla potrzeb placówek edukacyjnych przygotowaliśmy e-ulotki z informacją o 
naszej ofercie, które będzie można dołączyć do komunikatu o ubezpieczeniu. Na e-ulotce zawarte 
będą dane kontaktowe lokalnego Pośrednika, który w każdej chwili będzie mógł wesprzeć Rodziców i 
pracowników placówki w procesie wyboru odpowiedniej opcji ubezpieczenia oraz zdalnym zawarciu 
umowy. Dzięki temu każda osoba zainteresowana zawarciem polisy, która skontaktuje się z 
Pośrednikiem, otrzyma niezbędną pomoc.

Poniżej przesyłamy linki do podglądu oferty, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i Karty 
Produktu:
 
• 
• Ubezpieczenie dla uczniów szkół w wieku od 7 do 25 roku życia:
• Ubezpieczenie dla pracowników żłobków i przedszkoli: 
• Ubezpieczenie dla pracowników szkół:

Zachęcamy, by dla zapewnienia maksymalnego zabezpieczenia ochrony uczniów i 
pracowników placówek, poinformowali Państwo o możliwości zawarcia indywidualnej umowy 
ubezpieczenia rozszerzonej o COVID-19 jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego. 

Zdajemy sobie sprawę, że grupowe formy ubezpieczenia uczniów i pracowników mimo blokad i trudności 
formalnoprawnych wciąż w wielu szkołach są preferowaną formą ubezpieczenia. Dlatego też oferujemy 
Państwu możliwość zawarcia umowy w dwóch wariantach do wyboru:

• Umowa grupowa bezimienna - w której ubezpieczającym jest Dyrektor placówki,
• Umowa grupowa imienna - w której ubezpieczającym jest np. reprezentant Rady Rodziców

Bezpieczny.pl w ubezpieczeniu w formie grupowej - za pośrednictwem lokalnych 
Pośredników - w drodze negocjacji ustala indywidualną wysokość składki, zakres ochrony oraz 
możliwość zwolnienia określonej liczby dzieci z opłaty składki.

O szczegółach i zasadach zawarcia umów ubezpieczenia poinformują Państwa lokalni 
Pośrednicy. Należy pamiętać, że w przypadku wyboru formy grupowej, wszelkie procedury związane z 
zawarciem i obsługą umowy będą musiały odpowiadać aktualnym wymogom sanitarno-
epidemiologicznym.

Bezpieczny.pl w swojej ofercie posiada także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adresowane 
do placówek oświatowo-wychowawczych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wykonywanie zadań 
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i 
wychowania. Proponujemy Państwu dwie formy ubezpieczenia:

• Umowa OC w formie grupowej (szczegółowych informacjidotyczących zakresu ochrony i 
sposobu zawarcia umowy udzieli Państwu Pośrednik obsługujący placówkę)

• Umowa OC w formie indywidualnej

Indywidualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Dyrektorów i pracowników placówek 
oświatowych dostępne jest jako rozszerzenie ubezpieczenia NNW i możliwe do zawarcia wyłącznie 
przez stronę internetową . Jest to doskonałe rozwiązanie dla pracowników 
szkół, którzy zatrudnieni są w kilku różnych placówkach oświatowych i potrzebują ochrony 
ubezpieczeniowej we wszystkich miejscach pracy.

Ubezpieczenie dla dzieci w wieku od 4 miesiąca do 7 roku życia: 



W celu kompleksowego zadbania o potrzeby placówek szkolnych, do bieżącej obsługi i wsparcia 
oddelegowaliśmy 2 tysiące lokalnych Pośredników, którzy skontaktują się z Państwem i udzielą 
szczegółowych informacji dotyczących oferty ubezpieczeń przygotowanej przez Generali 
(Bezpieczny.pl).

Z zachowaniem najwyższej staranności i bezpieczeństwa oraz stosując się do aktualnych na dany 
moment zaleceń, nasi Przedstawiciele pomogą Państwu wybrać odpowiednią formę zawarcia umowy 
ubezpieczenia oraz udzielą wszelkiego niezbędnego wsparcia. Zarówno Rodzice, jak i pracownicy 
placówek mogą liczyć na profesjonalną obsługę i zdalną pomoc.

Niezależnie więc od tego, co czeka nas we wrześniu: lekcje czy e-lekcje, wywiadówki czy e-
wywiadówki, rady pedagogiczne czy e-rady pedagogiczne, Bezpieczny.pl jest w pełni przygotowany do 
tego, by kompleksowo zabezpieczyć potrzeby ubezpieczeniowe Państwa wychowanków i pracowników -  
również w czasach pandemii

magdalenawrzeszcz@kancelaria-temidas.pl
tel. 600 319 102

Twój opiekun: Magdalena Wrzeszcz

https://ubezpieczenia-wrzeszcz.pl
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