
Nowoczesne ubezpieczenie              
NNW dla dzieci, młodzieży i studentów
Informator dla Rad Rodziców

Żadne inne ubezpieczenie NNW dla dzieci nie oferuje rodzicom:
• natychmiastowego potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia,
• możliwości opłacenia składki on-line, w banku lub na poczcie,
• możliwości ubezpieczenia wszystkich swoich dzieci w jednym miejscu - od przedszkolaka do studenta,
• pomocy prawnej w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z uzyskaniem pełnego świadczenia 
od ubezpieczyciela.  



WAŻNE
Art. 19 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej nakłada na każdą Radę Rodziców obowiązek 
przedstawienia ogólnych warunków ubezpieczania NNW każdemu z rodziców przed wyrażaniem 
przez nich zgody na zawarcie tego ubezpieczenia. Dodatkowo art. 18 ww. ustawy zabrania Radzie 
Rodziców czerpania jakichkolwiek korzyści z ubezpieczenia NNW. 

UUbezpieczenie NNW ofertowane przez Port Broker jest bezkonkurencyjne 
gdyż:
• zwalnia z obowiązku zbierania składek od rodziców,
• zwalnia z obowiązku przedstawienia ogólnych warunków ubezpieczenia każdemu z rodziców 
przed zawarciem ubezpieczenia,
• zapewnia pomoc prawną w przypadku wystąpienia szkody.

Jeżeli Rada Rodziców wybierze ofertę Port Broker
Jedynym działaniem jakie podejmuje wówczas Rada jest poinformowanie o wyborze 
ubezpieczenia pozostałych rodziców. Z doświadczenia wiemy, że najlepszym sposobem 
przekazania informacji o warunkach ubezpieczenia jest rozesłanie maili z materiałami 
informacyjnymi oraz umieszczenie w widocznym miejscu plakatu.

Materiały i plaMateriały i plakat informacyjny zawierają wszystkie podstawowe informacje na temat wysokości 
składek, zakresu ubezpieczenia oraz opis w jak prosty sposób rodzic może ubezpieczyć swoje 
dziecko. 

Poniżej zamieszczamy nasze dane kontaktowe. Wystarczy napisać lub zadzwonić, a natychmiast 
prześlemy do Państwa wszystkie materiały.

WybierającWybierając naszą ofertę ubezpieczenia NNW nie tylko doskonale ubezpieczacie Państwo dzieci 
ale też unikacie problemów ze zbieraniem składek i spełniacie obowiązek ustawowy związany      
z informowaniem rodziców o zakresie i wyłączeniach ochrony.

Jak działa nasze ubezpieczenie?
Wystarczy, że rodzic wejdzie na stronę    fundacja.portbroker.pl

Tam wybiera wariant ubezpieczenia i wprowadza dane dziecka, które chce ubezpieczyć. 
Następnie dokonuje wyboru formy płatności składki (elektroniczny przelew bankowy, BLIK, karta 
płatnicza, przelew zwykły). 

NatychmiastNatychmiast po potwierdzeniu opłaty składki rodzic otrzymuje certyfikat ubezpieczeniowy, który 
wysyłany jest na wskazany adres mailowy. Zawarcie ubezpieczenia wraz z opłatą składki zajmuje 
niecałe 2 minuty. 

Wiemy jak ważny dla Rady Rodziców jest wybór ubezpieczenia NNW. Oferta Port Broker 
daje możliwość rekomendowania rodzicom najlepszego ubezpieczenia z niską składką                                  
i gwarantowaną pomocą prawną. 

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji:

JaJacek Prażyński
tel. 534 550 712
biuro@portbroker.pl


