ATUTY OFERTY BEZPIECZNY.PL
Bezpieczny.pl to dedykowana platforma transakcyjno-obsługowa dla rodziców, Klientów, placówek
dydaktyczno-oświatowych, na której w dowolnie wybranym momencie znajduje się dostęp do oferty, warunków
ubezpieczenia, tabeli uszczerbków oraz obsługi procesu likwidacji zdarzeń. Istotnym wsparciem lokalnym jest
współpraca z ponad 1000 licencjonowanych pośredników.

WIELOWARIANTOWOŚĆ

do wyboru 6 wariantów ochrony ubezpieczeniowej w NNW Szkolnym
(z możlwiością rozszerzenia ubezpieczenia o pobyt w szpitalu
w celu leczenia choroby)
do m
wyboru 5 wariantów ochrony w NNW Przedszkolnym
(z możlwiością rozszerzenia ubezpieczenia o pobyt w szpitalu
w celu leczenia choroby)

Wariant indywidualny i grupowy w tej samej cenie
Transparentność oferty
Uproszczony i szybki sposób zgłaszania szkód
(za pośrednictwem portalu lub bezpośrednio na stronie www.axa.pl)

PRZEWAGA NAD KONKURENCJĄ
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego
Najlepsza na rynku definicja wypadku komunikacyjnego:
Wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym, któremu uległ
Ubezpieczony jako:
a) kierowca bądź pasażer quada, wyłącznie na drodze publicznej lub jako kierowca bądź pasażer: samochodu,
motoroweru, skutera, pasażer autobusu, pojazdu szynowego, rowerzysta lub pieszy
w rozumieniu prawa o ruchu drogowym,
b) pasażer statku morskiego, promu morskiego lub pasażerskiego statku powietrznego.
UWAGA: Np. w ubezpieczeniu niektórych Towarzystw wyłączona jest jazda rowerem po drogach publicznych przez
Ubezpieczonego w wieku do lat 10.

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyniku zawału serca lub udaru mózgu
Za nieszczęśliwy wypadek uznaje się przypadkowe, nagłe zdarzenie wywołane wyłącznie przyczyną
zewnętrzną, niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego lub odpowiednio rodzica Ubezpieczonego.
Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW
Jedna z najszerszych na rynku tabel uszczerbków w wariancie bezkomisyjnym. Przyspieszony proces likwidacji
szkody. Ze zgłoszeniem zdarzenia nie trzeba czekać do końca leczenia: posiadając rozpoznanie urazu można
zgłosić szkodę już w dniu zdarzenia.
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW
Jedyna oferta w Polsce, która gwarantuje wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego
wypadku już po pierwszej dobie, do maksymalnie 180 dni w danym roku polisy.
UWAGA: Np. w innych Towarzystwach świadczenie za pobyt w szpitalu w NNW wypłacane jest od 2., 3., 4. doby przy
maksymalnym limicie 90 dni. Wynika to z faktu, iż pobyty są krótkie. Towarzystwa w ten sposób uchylają się od
odpowiedzialności.
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ATUTY OFERTY BEZPIECZNY.PL
Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych NNW
Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW
Brak podlimitów na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe. Wypłata świadczenia następuje do wyczerpania sumy
ubezpieczenia wskazanej w polisie, na podstawie zalecenia lekarskiego i kopii faktur na nazwisko
Ubezpieczonego.
Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego
W zakresie ochrony znajduje się najwięcej jednostek chorobowych związanych typowo z wiekiem dziecięcym,
tj. nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, cukrzyca,
dystrofia mięśniowa, guzy śródczaszkowe, śpiączka, sepsa (sepsis), inwazyjna choroba pneumokokowa
(IChP), zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
Wyczynowe uprawianie sportu
W standardowym zakresie ubezpieczenia NNW znajduje się wyczynowe uprawianie sportu, czyli forma

działalności Ubezpieczonego podejmowana dobrowolnie w drodze rywalizacji dla uzyskania maksymalnych
wyników sportowych podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych, jak również w życiu prywatnym.
W zakresie ochrony znajdują się m.in. sporty takie jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, sporty walki
(karate, taekwondo, boks), pływanie, jazda konna, narciarstwo – w tym również zawody i obozy.
UWAGA: Wiele Towarzystw w zakresie ochrony skupia się tylko do zajęć szkolnych, wyłączając nawet udział w
zawodach międzyszkolnych.

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby
W związku z zapotrzebowaniem Rodziców rozszerzyliśmy zakres ochrony ubezpieczeniowej o możliwość
uzyskania świadczenia w wyniku pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą. Świadczenie zostaje przyznane
w wyniku pobytu w szpitalu trwającego minimum 4 doby (w praktyce 3 dni, jeżeli dziecko trafi do szpitala np. w
poniedziałek po południu, a zostanie wypisane w czwartek rano).
Dotyczy pobytów w szpitalu spowodowanych zwykłymi i nawracającymi jednostkami chorobowymi
np. rotawirusem, zapaleniem oskrzeli, zapaleniem płuc itd.
Z zakresu wyłączone są: ciąża, poród, choroby psychiczne, wady wrodzone.
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