
Ubezpieczenie	  NNW	  dzieci	  i	  młodzieży	  szkolnej	  /	  studenckiej	  TUIR	  AXA	  -‐	  Bezpieczny.pl	  

Likwidacja	  szkód	  –	  informacja	  dla	  ubezpieczonych.	  

Szkody	  z	  ubezpieczenia	  NNW	  dzieci	  i	  młodzieży	  w	  placówkach	  oświatowych	  zgłaszane	  są	  drogą	  
telefoniczną	  lub	  internetową.	  

Kompletna	  informacja	  dostępna	  na	  stronie:	  

https://bezpieczny.pl/szkoda-‐nnw-‐szkolne	  

Najprostsze	  jest	  zgłoszenie	  szkody	  przez	  internet	  lub	  drogą	  pocztową	  

1. Pobranie	  w	  sekretariacie	  przedszkola	  /	  szkoły	  wypełnionego	  druku	  „Oświadczenie	  placówki	  
oświatowo-‐wychowawczej”	  potwierdzającego,	  że	  uczeń	  objęty	  jest	  ochroną	  NNW	  	  

(UWAGA:	  dotyczy	  wyłącznie	  umów	  zawieranych	  w	  formie	  bezimiennej	  –	  jeżeli	  umowa	  
zawarta	  została	  w	  formie	  imiennej	  dokument	  ten	  nie	  jest	  potrzebny)	  

2. Pobranie	  w	  sekretariacie	  szkoły	  druku:	  „Wniosek	  o	  wypłatę	  świadczenia”	  ,	  wypełnienie	  go	  
zgodnie	  z	  rodzajem	  oraz	  okolicznościami	  zdarzenia	  i	  podpisanie;	  

(UWAGA:	  wniosek	  można	  też	  pobrać	  z	  wymienionej	  wyżej	  strony	  internetowej	  i	  go	  
wydrukować	  –	  niestety	  nie	  jest	  to	  aktywny	  formularz	  PDF	  więc	  wpisywać	  dane	  należy	  ręcznie	  
po	  wydrukowaniu)	  

3. Przesłanie	  dokumentów	  drogą	  elektroniczną	  lub	  listowną:	  
a. Zeskanować	  i	  przesłać	  drogą	  elektroniczną	  

na	  szkody@bezpieczny.pl	  lub	  bezpieczny@axa.pl	  
b. Przesłać	  drogą	  listowną	  na	  adres:	  

AXA	  Ubezpieczenia	  TUiR	  S.A.	  
ul.	  Chłodna	  51	  
00-‐867	  Warszawa	  

Zgłoszenie	  telefoniczne:	  
4. Wejście	  na	  stronę:	  https://bezpieczny.pl/szkoda-‐nnw-‐szkolne	  
5. Zostawienie	  kontaktowego	  numeru	  telefonu	  –	  na	  ten	  numer	  zadzwoni	  likwidator	  AXA	  w	  celu	  

odebrania	  zgłoszenia	  drogą	  telefoniczną,	  lub:	  
6. Zadzwonienie	  pod	  podane	  na	  stronie	  numery	  telefonów	  dla	  zgłaszania	  szkód:	  

a. Infolinia	  AXA	  [pn-‐pt	  8-‐19]:	  801	  200	  200	  |	  (22)	  555	  00	  00*	  
b. Infolinia	  Bezpieczny.pl	  [pn-‐pt	  8-‐16]:	  (58)	  718	  92	  53*	  
c. SMS	  o	  treści	  "NNW	  SZKOLNE"	  na	  nr	  604	  441	  091*	  

7. Dalsze	  postępowanie	  zgodnie	  z	  instrukcjami	  likwidatora	  AXA.	  
8. W	  razie	  wątpliwości	  lub	  problemów	  dostępny	  jest	  też	  kontakt	  do	  brokera	  

ubezpieczeniowego,	  który	  służy	  pomocą	  w	  dochodzeniu	  roszczeń:	  +48	  692	  45	  00	  00.	  

	  


