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Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci otrzyma wsparcie

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Wrocławia, Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
otrzyma wsparcie finansowe w ramach akcji „Ubezpieczenia dodają radości”. Hospicjum
przeznaczy zdobyte pieniądze na opiekę nad podopiecznymi.

Okazuje się, że nawet niewielkie zaangażowanie każdego z nas może przynieść wiele dobrego małym
dzieciom. Kilka złotych za zakup ubezpieczeń BZ WBK-Aviva dokonanych między lipcem, a grudniem
2013 roku w oddziałach Banku Zachodniego WBK, trafiało na specjalny fundusz pomocy
potrzebującym. W ten sposób można było wesprzeć jedną z ponad 68 organizacji pożytku
publicznego pomagających dzieciom. Dzięki wrocławianom, ubezpieczenia dodadzą radości
podopiecznym Fundacji Wrocławskie Hospicjum.

„Bardzo się cieszę, że nie jesteśmy obojętni na los chorych dzieci, szczególnie tych

najmniejszych. Nie trzeba przecież wiele wysiłku, aby wspomóc innych. Zebrane pieniądze
przeznaczymy na rehabilitację, która poprawia jakość życia. Większość chorób dzieci ma
podłoże neurologiczne, genetyczne. Hospicjum wpiera także dzieci po zakończonym
leczeniu onkologicznym i te, które uległy nieszczęśliwym wypadkom”” – mówi Beata HernikJaniszewska - Wiceprezes Fundacji.

"Ubezpieczenia dodają radości" to akcja organizowana przez BZ WBK-Aviva Towarzystwa
Ubezpieczeń i Bank Zachodni WBK. Celem prowadzonych działań jest pomoc dzieciom z rodzin
ubogich, wspieranie ich edukacji, a także pomoc dzieciom chorym. Akcja jest prowadzona od 2012
roku - w tym czasie w skali całego kraju na pomoc dzieciom udało się zebrać już ponad 800 tys.
złotych.

Uroczyste przekazanie środków dla Wrocławskiego Hospicjum odbyło się 7 marca w siedzibie
Fundacji.

Kontakt dla prasy:
Katarzyna Mirowska-Wawrzyniak, BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń,
tel. (61) 659 66 09, 0 607 16 30 16, kasia.mirowska@bzwbkaviva.pl
Organizatorami akcji charytatywnej Liga Charytatywna są BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i BZ
WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Liga Charytatywna trwa w okresie od 8 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013
r. Celem Ligi Charytatywnej jest wsparcie finansowe organizacji pożytku publicznego,
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wybranych przez oddziały Banku Zachodniego WBK S.A., zajmujących się niesieniem pomocy dzieciom. Ubezpieczenia,
których sprzedaż będzie tworzyła fundusz, przeznaczony dla organizacji pożytku publicznego to: Ochrona Płatności, Locum i
Opiekun Rodziny, oferowane przez Organizatorów.
BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. i BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. to
dwie spółki ubezpieczeniowe utworzone w 2008 roku przez Bank Zachodni WBK S.A. i Aviva International Insurance Ltd.
Zapewniamy kompleksową ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Banku Zachodniego WBK. Oferujemy m.in. pakiety
ubezpieczeń do produktów bankowych, wśród nich ubezpieczenia do kredytu gotówkowego, kart płatniczych, ubezpieczenia
mieszkaniowe, ubezpieczenie stałych płatności oraz ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.
Dodatkowe informacje: www.bzwbkaviva.pl

