
 

 

Szanowni Państwo! 

Zapraszamy do dołączenia do coraz większej grupy placówek oświatowych, które w sposób 
odpowiedzialny zdejmują z siebie zadanie ubezpieczenia dzieci, młodzieży i studentów. 

Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II, współpracując od ponad 18 lat z wieloma placówkami edukacyjnymi 
w kraju, wychodzi obecnie naprzeciw potrzebom Rad Rodziców zdejmując z Państwa trudne zadanie wyboru 
ubezpieczenia dla uczniów danej placówki oświatowej. 

Projekt Fundacji Skarbowości, opracowany i wdrożony przy współpracy z PORT Broker, pod nazwą 
UBEZPIECZ DOBRZE, SZYBKO I SKUTECZNIE swoje dziecko, cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
także wśród członków Rad Rodziców. 

Fundacja ubezpiecza obecnie ponad 3.000 dzieci od 1 r.ż., młodzieży i studentów do 26 r.ż, z całego kraju,  
a coraz większa liczba ubezpieczonych pozwala nam co roku podwyższać wysokość świadczeń 
ubezpieczenia zachowując niską składkę za ubezpieczenie. Ponadto profesjonalna obsługa prawna, którą 
gwarantujemy podczas likwidacji szkody pomaga uzyskać ubezpieczonym wypłatę świadczenia na 
maksymalnie wysokim poziomie. 

Dbają o to nasi prawnicy i konsultanci z PORT Broker w ramach działań w przestrzeni Społecznej 
Odpowiedzialności Biznesu /CSR/. 

Zapraszam do zapoznania się z naszym wyjątkowym programem i dokonania wyboru ubezpieczenia 
najlepszego z możliwych dla dobrego i skutecznego zabezpieczenia dzieci. 

        
Prezes Fundacji Skarbowości 
im. Jana Pawła II 
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Szanowni Państwo! 

PORT Broker Sp. z o.o. ma przyjemność przedstawić ofertę ubezpieczenia NNW dzieci, młodzieży  
i studentów skierowaną do wszystkich placówek edukacyjnych w Polsce. Razem z Sopockim Towarzystwem 
Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. i Fundacją Skarbowości stworzyliśmy nowoczesny i kompletny program 
ubezpieczeniowy.  

Nasza propozycja jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla Rad Rodziców ponieważ pozwala spełnić cele 
Rady, czyli zapewnienie dzieciom najlepszego ubezpieczenia. Dodatkowo gwarantujemy pomoc prawną dla 
rodziców przy zgłoszeniu szkody i dochodzeniu należnego odszkodowania.  

Dzięki platformie online każdy rodzić w dowolnym miejscu i czasie może ubezpieczyć swoje dziecko 
wybierając właściwy wariant. Dla Rad Rodziców oznacza to brak jakichkolwiek obowiązków i czynności. Sam 
należę do Rady Rodziców i jestem przekonany, że nasze nowoczesne podejście do ubezpieczenia NNW 
podbije Państwa serca. 

Zapraszam do zapoznania się z ofertą. 
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