
Dzień dobry, 
  
w zeszłym roku korzystali Państwo z naszej pomocy przy ubezpieczeniu NNW uczniów. Uprzejmie 
informujemy, że ubezpieczenie skończy się z dniem 30.09.2022. W załączeniu przesyłamy Państwu 
zakres ubezpieczenia i składki na nowy okres ubezpieczenia. Polisę możecie Państwo zawrzeć w 
sposób tradycyjny lub indywidualny. 
  
Sposób tradycyjny: 
  
Państwo wybieracie wariant, jest imienna liczba uczniów, a składka zbiorczo jest przekazywana do 
zakładu ubezpieczeń. 
  
Sposób indywidualny: 
  
Szkoła przekazuje linki do ubezpieczenia rodzicom. Każdy rodzic ubezpiecza dziecko indywidualnie 
całkowicie on-line. Sam wybiera sumę ubezpieczenia, zakres i sam opłaca składkę. Okres 
ubezpieczenia zaczyna się od dnia następnego po zgłoszeniu dziecka do ubezpieczenia. 
  
---------------------- 
  
W INTERRISK ochrona działa od urodzenia do 25 roku życia i obejmuje następstwa nieszczęśliwych 

wypadków na całym świecie, 24h/dobę, w szkole i poza nią, również podczas wyczynowego 
uprawiania sportu. Polecam wykupienie pakietu dodatkowego - za niewielką dopłatą można uzyskać 

świadczenie m.in.: z tytułu pobytu w szpitalu (także w związku z epidemią i pandemią), wystąpienia 

poważnej choroby dziecka lub zwrotu kosztu zakupu leków w związku z NNW. 
  
Poniżej załączam link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic 

może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko.   
  
Za przystąpienie on-line przy pomocy poniższego linku przewidziana jest zniżka w wysokości 10 
zł. Link ten przekierowuje do oferty ze zniżką. 
  
www.e-nfs.pl/code/blsopot 
  
Pracownik może także skorzystać z oferty NNW Allianz. Ubezpieczenie NNW działa 7 dni w tygodniu 

24 h na dobę na całym świecie. Obejmuje wypadki w domu i w szkole, na podwórku i na lekcjach, 

podczas zajęć pozaszkolnych, na wycieczkach, a nawet na wakacjach. We wszystkich pakietach 
włączona jest ochrona z tytułu wyczynowego uprawiania sportu. Ochrona obejmuje małe i duże dzieci 

oraz studentów do 26 roku życia. Zaletą tej oferty są wysokie sumy ubezpieczenia NNW, kosztów 
leczenia oraz rehabilitacji. 
  
Za przystąpienie on-line przy pomocy poniższego linku i kodu rabatowego przewidziana jest 
zniżka w wysokości 10 zł. 
  
https://e-nfs.pl/ubezpieczenia/allianz 
Kod rabatowy: SP27 
  
Korzyści: 
  

•          Do ubezpieczenia można przystąpić on-line, bez wychodzenia z domu. 
•          Wszelkie niezbędne dokumenty są wysyłane na wskazany adres e-mail. 

•          Rodzic decyduje o wyborze wariantu, sumie ubezpieczenia, składce i samodzielnie dokonuje 

płatności on-line. 
•          Ochrona rozpoczyna się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia i obowiązuje 

przez 12 miesięcy. 
•          Zakres ubezpieczenia obejmuje wypadki podczas uprawiania sportu za wyjątkiem sportów i 

aktywności wysokiego ryzyka zgodnie z OWU. 

  
  

http://www.e-nfs.pl/code/blsopot
https://e-nfs.pl/ubezpieczenia/allianz


Pozdrawiam 
  
Bogusława Liss 
  
mail: b.liss@polbroker.pl 
kom: +48 500 40 32 83 
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