
Drodzy Rodzice

Nazywam się Damian Grzegorzyca. Jestem     przedstawicielem     firmy  Bezpieczny.pl
i  Towarzystwa  Ubezpieczeń  AXA.  Przedstawiam  Państwu  ofertę  ubezpieczenia  od  Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) - dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Najważniejsze elementy ubezpieczenia zostały przedstawione w załączonej ofercie, więc skupię się
na najmocniejszych stronach tego ubezpieczenia:

1) Najkorzystniejszy  na  rynku  stosunek  składek  do  sumy  ubezpieczenia:  przy  składkach
porównywalnych do innych ofert, oferujemy zdecydowanie wyższe sumy ubezpieczenia.

2) Bardzo wysokie sumy ubezpieczenia – od 12000 do 50000 zł
3) Bardzo szeroki zakres ubezpieczenia –  obejmujący uprawianie sportu, a także rehabilitację

po wypadku
4) Wysoka wypłacalność świadczeń, wysokie kwoty: od września 2016 roku pod moją opieką

jest 4500 dzieci, między innymi Waszą szkołę, SP i Gimnazjum w Suszcu, Gimnazjum w
Radostowicach,  Przedszkole nr 1 w Pawłowicach.   Od 1 września 2016 obsłużyłem już
ponad 140 zgłoszeń (ponad 3% ubezpieczonych – to bardzo dużo, na ogół liczba zgłoszeń w
towarzystwach  nie  przekracza  2%).  To  wynika  z  wysokiej  świadomości  rodziców
ubezpieczających dzieci indywidualnie. Wysokie kwoty to efekt łączenia wypłat za urazy ze
zwrotami kosztów leczenia i rehabilitacji. Rodzice rzadko pamiętają, że należy im się zwrot
tych kosztów.

5) Bardzo szczegółowa tabela uszczerbków na zdrowiu, obejmująca także najczęstsze urazy
takie jak: utrata zęba stałego (także częściowa), skręcenia i zwichnięcia, rany cięte. Jest ona
elementem załączonych warunków ubezpieczenia, proszę się z nią zapoznać.

6) forma ubezpieczenia: może być zarówno grupowa, jak i indywidualna. W przypadku formy
indywidualnej,  każdy  rodzic  samodzielnie  dokonuje  wyboru  wariantu  ubezpieczenia
i  zakupu.  Rodzic  staje  się  ubezpieczającym,a  na  jednej  polisie  możecie  ubezpieczyć
wszystkie wasze dzieci, również uczące się w innych placówkach oświatowych.
W formie grupowej wszystkie dzieci, objęte ubezpieczeniem w szkole, mają ten sam wariant
ubezpieczenia. Ubezpieczającym może być np. przedstawiciel Rady Rodziców. 

7) Ubezpieczenie działa non-stop, na całym świecie, obejmuje wszystkie zajęcia pozaszkolne
i czynności życia codziennego

8) Ubezpieczenie OBEJMUJE WYCZYNOWE uprawianie sportu: w tym, m.in. żeglarstwo,
jazdę konną, sporty walki, a nawet szermierkę!

9) Serwis ubezpieczenia – wypłata świadczenia po wypadku następuje nawet w ciągu kilku dni
od zdarzenia! Nie trzeba czekać na zakończenie leczenia. Zgłoszenia można dokonać zaraz
po  zdiagnozowaniu  urazu.  Wówczas  otrzymane  środki  można  przeznaczyć  na  leczenie
i  rehabilitację,  a  na  końcu procesu leczenia  i  rehabilitacji  wystąpić  jeszcze  raz  o  zwrot
kosztów.

10) Indywidualny Opiekun Ubezpieczenia – to ja! Jestem z Rybnika. W każdej sprawie możecie
do mnie zadzwonić i  uzyskać poradę. Po wypadku warto dzwonić do mnie w pierwszej
kolejności, wówczas składanie wniosku przebiegnie bardzo szybko i sprawnie.

11) Pełna informacja o ubezpieczeniu – w przypadku ubezpieczenia indywidualnego, wszystkie
dokumenty: polisa, warunki ubezpieczenia, tabela uszczerbków – trafiają prosto na Wasz
adres  email  i  macie  do  nich  stały dostęp,  i  indywidualny numer  konta.  Przy umowach
grupowych dbam, by pełna informacja była na stałe opublikowana na stronie szkoły.

Mam  nadzieję,  że  powyższe  informacje  zwróciły  Państwa  uwagę  na  wysoki  poziom
prezentowanego ubezpieczenia. Będzie mi bardzo miło, jeśli zdecydujecie powierzyć Wasze dzieci
pod opiekę AXA. 
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