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No wa rze czy wi stość 
w szko łach

Ubez pie cze nia mi szkol ny mi zaj mu ję się
od 2015 r. Każ dy rok jest in ny. Zmie nia ją

się dy rek to rzy pla có wek, zmie nia ją się skła dy
rad ro dzi ców oraz pre fe ren cje ubez pie cze nio we.

Bie żą cy rok jest o ty le wy jąt ko wy, że szko ły
w związ ku z za ist nia łą sy tu acją i obo wiąz ka mi,
ja kie na nie na ło żo no, nie trak tu ją wy bo ru
ubez pie cze nia ja ko istot ne go te ma tu w po rów -
na niu z ana lo gicz nym okre sem ubie głych lat.

Dy rek to rzy zaj mu ją się wy zwa nia mi bu dże to wy mi, or ga ni za cją
ewen tu al nej na uki w try bie zmia no wym, a żad ne sta cjo nar ne ze -
bra nia z ro dzi ca mi nie są or ga ni zo wa ne od mar ca. 

W tę sy tu ację do sko na le wpi su je się ofer ta Bez piecz ny.pl, któ -
ra w 100% na da je się do zdal nej sprze da ży i ob słu gi. In for ma cja
do cie ra do ro dzi ców zdal nie i na stę pu je wy bór wa rian tu in dy wi -
du al nie do pa so wa ne go do po trzeb dziec ka i moż li wo ści ro dzi ca
oraz za kup w for mie on li ne. W du żych aglo me ra cjach więk szość
szkół już dwa la ta te mu wy co fa ła się z or ga ni za cji ubez pie czeń
gru po wych, zo sta ło to po zo sta wio ne w ge stii ro dzi ców. Ina czej sy -
tu acja wy glą da w mniej szych miej sco wo ściach, gdzie ubez pie cze -
nie gru po we po zo sta je pew ną tra dy cją i gwa ran cją po wszech nej
ochro ny dla dzie ci.

Dy rek to rzy zna le źli się w tym ro ku w bar dzo trud nej sy tu acji.
Nie któ re pla ców ki de cy du ją się na kon ty nu ację ubez pie cze nia
z po przed nie go ro ku, nie wy ra ża jąc jed nak go to wo ści do po śred -
ni cze nia w zbie ra niu de kla ra cji czy oświad czeń o za po zna niu się
ro dzi ca z nie zbęd ny mi do ku men ta mi. 

To wszyst ko po win no się od by wać te raz zdal nie i naj le piej bez
po śred nic twa szko ły.

Ra dy ro dzi ców uważ nie ana li zu ją ofer ty na ryn ku. Ob ser wu ję,
że z ro ku na rok świa do mość ubez pie cze nio wa ro śnie. Nie któ rzy
de cy du ją się na spo tka nia on li ne z po śred ni ka mi, a in ni wy bie ra -
ją ofer tę na pod sta wie do ku men tów prze sła nych przez agen ta. 

To masz Ko ło wrot kie wicz

agent Bez piecz ny.pl

To wy jąt ko wy rok 
dla ubez pie czeń szkol nych

Od pię ciu lat ob słu gu ję pla ców ki oświa to we
i mu szę po wie dzieć, że rok 2020 jest ab so -

lut nie wy jąt ko wy. Te raz każ da wi zy ta w szko le
za czy na się od de zyn fek cji rąk i spraw dze nia mi
tem pe ra tu ry. Zda rza się, że roz mo wy od by wa ją
się na ko ry ta rzach, bo nie ma moż li wo ści wej ścia
do se kre ta ria tu czy ga bi ne tu dy rek to ra.

Gdy za czy na łem przy go dę z ubez pie cze nia -
mi szkol ny mi w 2015 r., mia łem w port fe lu 90%

po lis gru po wych, a 10% in dy wi du al nych. Z ro ku na rok pro por cje
stop nio wo się zmie nia ły. W 2019 r. mój port fel ubez pie czeń szkol -
nych skła dał się już tyl ko z 25% po lis gru po wych i 75% in dy wi du -
al nych. Ubez pie czam ok. 100 szkół i przed szko li. Tam, gdzie
ubez pie cze nie dzie ci ma cha rak ter in dy wi du al ny, jest więk sza
świa do mość ubez pie cze nio wa i ła twiej szy pro ces od no wie nia.
Mniej sza jest na to miast par ty cy pa cja, ale to też się zmie nia w ko -
lej nych la tach na ko rzyść. 

W ma ju 2020 r. od wie dzi łem ok. 35 pla có wek. W szko łach pa -
nu je spo ry cha os. Te ma tem nie są ubez pie cze nia, ale or ga ni za cja
eg za mi nów, re kru ta cji i ko lej ne go ro ku szkol ne go. Po ło wa przed -
szko li po za my ka na. Dy rek to rzy ma ją go to wość do roz mo wy
o ubez pie cze niu od po wie dzial no ści cy wil nej, a w spra wie NNW
od sy ła ją do ra dy ro dzi ców. Ze bra nia się nie od by wa ją, wszyst ko
jest zu peł nie ina czej! 

Dla mnie ja ko po śred ni ka pa ra dok sal nie sy tu acja jest jed nak
ko rzyst na. Wo lę ubez pie cze nia in dy wi du al ne. Ro dzi ce za po zna ją
się z ofer tą zdal nie i wie lu wy bie ra ochro nę dla dziec ka bar dziej
świa do mie. Część de cy du je się na wyż sze pa kie ty. W ubez pie cze -
niach gru po wych wy bo ru za zwy czaj nie by ło. Skład ka by ła ni ska,
ale świad cze nia też. W przy pad ku po li sy in dy wi du al nej to ro dzic
de cy du je. Gdy dziec ko upra wia sport, ro dzic mo że wy brać wyż -
szy wa riant. 

Dla szko ły ubez pie cze nie gru po we to też kło pot or ga ni za cyj ny.
Opcja in dy wi du al na jest wy god niej sza, bo nie trze ba zbie rać de -
kla ra cji i za rzą dzać tym pro gra mem. Szko ły na praw dę ma ją
w tym ro ku, co ro bić...

Nie któ rzy ro dzi ce wy ku pi li ubez pie cze nie in dy wi du al ne i de cy -
du ją się rów nież na in ne. To ko lej ny atut dla po śred ni ka. Zaj mu -
jąc się ubez pie cze nia mi szkol ny mi, nie mam żad nych pro ble mów
z no wy mi klien ta mi. Wręcz nie da ję ra dy ob dzwo nić wszyst kich
po ten cjal nych.

Ma riusz Bo lik

agent Bez piecz ny.pl

D
y rek to rzy li czą się z ko niecz no ścią
po dzia łu więk szych klas na mniej -
sze pod gru py i utrzy ma niem za -

ka zu wstę pu ro dzi ców na te ren pla ców ki
edu ka cyj nej. To tyl ko nie któ re aspek ty sy -
tu acji zwią za nej z pan de mią. Wszyst ko
wska zu je na to, że wpły nie to rów nież
na spo sób dys try bu cji ubez pie czeń
szkol nych.

Jesz cze nie tak daw no ucznio -
wie by li naj czę ściej ob ję ci ochro -
ną ubez pie cze nio wą w po sta ci po -
li sy gru po wej, za wie ra nej na po -
cząt ku ro ku szkol ne go i trak to wa -
nej przez wie lu ro dzi ców ja ko jesz -
cze jed na obo wiąz ko wa opła ta, po -
dob nie jak skład ka na ko mi tet ro -
dzi ciel ski. Świa do mość za kre su
ochro ny czę sto by wa ła ni kła, a ro -
dzi ce nie mie li moż li wo ści wy bo ru
wa rian tu ubez pie cze nia. 

– W cią gu ostat nich pię ciu lat za ob ser wo wa li -
śmy stop nio we wyj ście ze szkół ubez pie czeń gru po -
wych na rzecz ubez pie czeń in dy wi du al nych, któ re
są ku po wa ne bar dziej świa do mie i da ją moż li wość
wy bo ru po zio mu ochro ny do pa so wa nej do ocze ki -
wań każ de go ro dzi ca – ko men tu je An drzej Adam -
czyk, pre zes por ta lu Bez piecz ny.pl. – Tyl ko wte dy,
gdy klient ku pu je po li sę świa do mie i wie, za co pła -
ci, nasz ry nek mo że się roz wi jać.

War to przy po mnieć Ra port Rzecz ni ka Fi nan -
so we go o ubez pie cze niach szkol nych, opu bli ko -
wa ny w czerw cu 2017 r. Czy ta my w nim: „Zbyt
czę sto ubez pie cze ni nie są świa do mi za kre su, ja ki
obej mu ją umo wy, któ re na ich rzecz za wie ra ją
pla ców ki oświa to we, wy cho waw cze i opie kuń cze.
[...] Po nad to re la tyw nie ła two do stęp ne ofer ty
ryn ko we opie wa ją w za sa dzie wy łącz nie na bar -
dzo ni skie su my ubez pie cze nia (ok. 8–15 tys. zł),
co po wo du je, że są to ubez pie cze nia z ni ską skład -
ką, ale rów nież z wą ską ochro ną. [...] Szcze gól ny
nie po kój wzbu dza ją in for ma cje o prak ty kach ma -
ją cych miej sce w pro ce sie dys try bu cji umów ubez -
pie cze nia NNW. W dal szym cią gu po ku tu je mit
o obo wiąz ko wo ści ta kie go ubez pie cze nia”.

W cią gu ostat nich trzech lat, któ re mi nę ły
od opu bli ko wa nia ra por tu, sy tu acja na ryn ku
ubez pie czeń ewo lu owa ła. Szko ły co raz czę ściej
prze ka zy wa ły kwe stie zwią za ne z or ga ni za cją
ubez pie cze nia ra dom ro dzi ców. 

Wy buch pan de mii w 2020 r. wpro wa dził
zu peł nie no we oko licz no ści. Prze sta ły się
od by wać ze bra nia ro dzi ców. 

– Ja ko naj więk szy dys try bu tor ubez pie -
czeń szkol nych w Pol sce ma my mi sję, że by

do trzeć do ro dzi ców w obec nych wa -
run kach i umoż li wić im świa do my
wy bór ochro ny dla swo ich dzie ci.
Tech no lo gia nam na to po zwa la.
W tym ro ku po czy ni li śmy re kor -
do we in we sty cje wła śnie
na tech no lo gię i je ste śmy go to -
wi na ma so we wy sta wia nie
i ob słu gę po lis. Naj waż niej sze

jest to, że by po śred ni cy dys po -
no wa li peł nym ze sta wem na rzę -

dzi, od tra dy cyj nych ubez pie czeń
gru po wych w róż nych for mach
przez naj no wo cze śniej sze roz wią za -
nia do sprze da ży zdal nej. Bie żą cy

rok to nie jest czas na „kon kur sy pięk no ści” 
ubez pie czy cie li przed ra da mi pe da go gicz ny mi i ra -
da mi ro dzi ców, ale na me ry to rycz ną, no wo cze sną

ofer tę z do brą ochro ną i moż li wo ścią edu ka cji 
i dys try bu cji w 100% zdal nej – pod kre śla An drzej
Adam czyk.

Ubez pie czy cie li i po śred ni ków cze ka w tym ro -
ku jesz cze je den test spraw no ści tech no lo gicz nej
i ela stycz no ści pro ce so wej. – Ryn ko wa ofer ta
NNW dla dzie ci jest ma ło zróż ni co wa na. W erze
pan de mii ry wa li za cja w tym seg men cie pro duk tów
od by wa się nie w ob sza rze za kre su, ale na rzę dzi dys -
try bu cji i ob słu gi. Przy dat na jest szcze gól nie tech no -
lo gia li ve co oking, któ ra po zwa la na zdal ne wy sta -
wie nie po li sy z ak tyw nym udzia łem agen ta w cza sie
rze czy wi stym – pod su mo wu je An drzej Adam czyk. 

Alek san dra E. Wy soc ka

BEZPIECZNY.PL

Ubezpieczenia szkolne 
w erze Covid-19
Przed dyrektorami placówek oświatowych i rodzicami od wielu lat nie było

tylu niewiadomych. Nikt nie ma absolutnej pewności, czy wrześniowy

powrót do szkół i przedszkoli na starych zasadach będzie w ogóle możliwy. 

An drzej 
Adam czyk

Bieżący rok to nie jest czas 

na „konkursy piękności”

ubezpieczycieli przed radami

pedagogicznymi i radami

rodziców, ale na

merytoryczną, nowoczesną

ofertę z dobrą ochroną 

i możliwością edukacji 

i dystrybucji w 100% zdalnej.


