
Warszawski program NNW, podstawowe informacje:

- ubezpieczenie chroni 24h na dobę,

- ubezpieczenie obejmuje okres od 01/09/2020 do 31/08/2021 jeśli polisa zostanie wykupiona do końca
października 2020

- najwyższe sumy ubezpieczenia na rynku, a w ślad za tym najwyższe wypłaty odszkodowania za dane zdarzenie
powodujące uszczerbek na zdrowiu.

- najszerszy zakres ubezpieczenia (odpowiedzialność Ubezpieczyciela za skręcenia, złamania, zwichnięcia,
świadczenia bólowe, szpital w wyniku choroby oraz wiele innych w tym ryzyko Covid-19)

- możliwość wyboru wśród 4 wariantów (każdy ma „zaszyte” wyczynowe uprawianie sportu)

- 200% SU za zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego

- 400% SU za zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku na terenie placówki oświatowej.

- płatny pobyt w szpitalu zarówno w wyniku nieszczęśliwego wypadku jak i choroby, w tym również w wyniku
zarażenia Covid-19!

- zdecydowanie najwyższa ochrona ubezpieczeniowa również dla osób po poważnych wypadkach. Aż do 30% SU za
zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w związku z NW, oraz do 30% zwrotu za koszty nabycia przedmiotów
ortopedycznych i rehabilitacyjnych .

- aż 6% SU w przypadku pogryzienia, ukąszenia itp. dające realną pomoc w najcięższych przypadkach jak np.
pogryzienie małego dziecka przez psa (standard to tylko 1 %).

- zwrot kosztów naprawy okularów.

 

Instrukcja wykupienia polisy dla dziecka NNW24:

- wchodzicie Państwo na stronę NNW24.pl , wybieracie wariant polisy – 30, 50, 70 lub 120/zł rok

- klikacie niebieski przycisk Kup polisę,

- wypełniacie dane swoje (opiekuna) oraz dziecka,

- w polu PLCÓWKA – wybieracie placówkę, do której uczęszcza Państwa dziecko,

- na zakończenie należy kliknąć PODSUMOWANIE i wybrać metodę płatności.

W razie pytań służę pomocą,

Izabela Kicińska

Doradca

Z upoważnienia Prezesa Marcina Foryś
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Supra Brokers S.A.

  +48 885 882 405| 71 777 04 00 | fax 71 777 04 55

i.kicinska@suprabrokers.pl

www.suprabrokers.pl

Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław

NIP: 894-30-41-146 | REGON: 021916234

KRS: 0000425834, Sąd Rejonowy Wrocław - Fabryczna

Numer zezwolenia KNF: 1966/13 | Numer w rejestrze brokerów: 00001845/U

Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączniki stanowią informacje chronione
przed ujawnieniem. Jeśli ta wiadomość nie jest przeznaczona dla Ciebie,
uprzedzamy, że ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z
tej wiadomości oraz wszelkich załączników jest zabronione. Jeśli otrzymałeś tę
wiadomość omyłkowo, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie i odesłanie jej z
powrotem do nadawcy lub na adres centrala@suprabrokers.pl.

RODO i polityka prywatności
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