Materiał marketingowy

Oferta EDU PLUS
ROK SZKOLNY 2021/2022

Ubezpieczenie
NNW dla maluchów
i bobasów
Nie uchronimy Twojego dziecka przed wypadkiem, ale wiemy jak wesprzeć Cię w jego powrocie
do zdrowia. Wybierz jeden z 6 wariantów ubezpieczenia – każdy wariant to inne wartości należnych
świadczeń, a co za tym idzie różna wysokość składki. Przystąp do ubezpieczenia od 01.09.2021.

Główne korzyści oferty:
Chronimy przez 24 h na dobę, zarówno
w placówce oświatowej, podczas kolonii,
wycieczek, jak i w życiu prywatnym.
Wypłacamy świadczenie z tytułu
zadławienia i usunięcia ciała obcego
z nosa lub ucha.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
zatrucia pokarmowe, nagłe zatrucia
gazami oraz porażenie prądem
lub piorunem.
Wypłacamy świadczenie za pobyt
w szpitalu zarówno w wyniku NW
jak i choroby.
Wypłacamy dodatkowe świadczenie
za pobyt rodzica w związku z hospitalizacją
dziecka.

Zwracamy koszty poszukiwania dziecka
w przypadku jego zaginięcia.
Chronimy Twoje dziecko na wypadek
poważnych chorób.
Zapewniamy profesjonalną obsługę –
szybka i sprawna likwidacja szkód
przez NAU SA.
Pokrywamy koszty porady psychiatry
w związku z depresją dziecka lub koszty
porady psychologa w przypadku NW.
Nasze ubezpieczenie obejmuje
hospitalizację spowodowaną
COVID-19.

Oferta przygotowana z

Wybierz optymalny wariant
dla swojego dziecka
Wariant I

Wariant II

Wariant III

Wariant IV

Wariant V

Wariant VI

15 000 zł

20 000 zł

25 000 zł

30 000 zł

40 000 zł

50 000 zł

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW
na terenie placówki oświatowej
(łączne świadczenie do wypłaty)

30 000 zł

40 000 zł

50 000 zł

60 000 zł

80 000 zł

100 000 zł

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

22 500 zł

30 000 zł

37 500 zł

45 000 zł

60 000 zł

75 000 zł

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
na terenie placówki oświatowej

18 750 zł

25 000 zł

31 250 zł

37 500 zł

50 000 zł

62 500 zł

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

15 000 zł

20 000 zł

25 000 zł

30 000 zł

40 000 zł

50 000 zł

150 zł

200 zł

250 zł

300 zł

400 zł

500 zł

300 zł

400 zł

500 zł

600 zł

800 zł

1 000 zł

3 750 zł
1 000 zł
1 000 zł
750 zł

5 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 000 zł

6 250 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 250 zł

7 500 zł
1 000 zł
1 000 zł
1 500 zł

10 000 zł
1 000 zł
1 000 zł
2 000 zł

12 500 zł
1 000 zł
1 000 zł
2 500 zł

do 4 500 zł

do 6 000 zł

do 7 500 zł

do 9 000 zł

do 200 zł

do 200 zł

do 200 zł

do 200 zł

do 200 zł

do 200 zł

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
świadczenie jednorazowe

300 zł

400 zł

500 zł

600 zł

800 zł

1000 zł

wstrząśnienie mózgu w wyniku NW,
skutkujące min. 3-dniowym pobytem w szpitalu
dodatkowe świadczenie jednorazowe

225 zł

300 zł

375 zł

450 zł

600 zł

750 zł

nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem
lub piorunem, zatrucie pokarmowe pod
warunkiem 3-dniowego pobytu w szpitalu
dodatkowe świadczenie jednorazowe

750 zł

1 000 zł

1 250 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 500 zł

pogryzienie przez psa
dodatkowe świadczenie jednorazowe

150 zł

200 zł

250 zł

300 zł

400 zł

500 zł

pokąsania, ukąszenia pod warunkiem
dwudniowego pobytu w szpitalu
dodatkowe świadczenie jednorazowe

300 zł

400 zł

500 zł

600 zł

800 zł

1 000 zł

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
do 70% uszczerbku
za 1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
powyżej 70% uszczerbku
rozpoznanie u Ubezpieczonego:
• sepsy
• pneumokokowego zapalenia płuc
• meningokokowego zapalenia płuc
• toksoplazmozy, wścieklizny, bąblowicy
koszty nabycia wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie
(nowość zakup lub naprawa okularów
korekcyjnych lub aparatu słuchowego
uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki
oświatowej do 200 zł)

Opcja Podstawowa Plus

Wariant
rekomendowany
przez NAU

zadławienie skutkujące pobytem w szpitalu
dodatkowe świadczenie jednorazowe

200 zł

usunięcie ciała obcego z nosa lub ucha
wymagające interwencji laryngologa
dodatkowe świadczenie jednorazowe

100 zł

do 12 000 zł do 15 000 zł

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego
w wyniku NW

2 250 zł

3 000 zł

3 750 zł

4 500 zł

6 000 zł

7 500 zł

śmierć obojga rodziców lub opiekunów
prawnych Ubezpieczonego w wyniku NW
(w tym zawał serca i udar mózgu do 60. roku
życia)

4 500 zł

6 000 zł

7 500 zł

9 000 zł

12 000 zł

15 000 zł

do 4 500 zł

do 6 000 zł

do 7 500 zł

do 9 000 zł

koszty przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych
koszty porady psychologa w związku z NW
lub śmiercią rodzica lub opiekuna prawnego
w wyniku NW

do 500 zł

koszty porady psychiatry w związku
z leczeniem depresji u Ubezpieczonego

do 300 zł

zwrot kosztów poszukiwania dziecka
w wieku do 18 r.ż. w przypadku jego zaginięcia, tj:
• koszt wynajęcia detektywa,
• umieszczenie informacji w mediach,
• wydrukowanie ulotek informacyjnych.

do 3 000 zł do 4 000 zł

do 5 000 zł

do 6 000 zł

do 12 000 zł do 15 000 zł

do 8 000 zł do 10 000 zł

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w umowie ubezpieczenia oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą
nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku dostępnych na stronie interrisk.pl.
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego 22, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806,
o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości).

D1

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW
komunikacyjnego
(łączne świadczenie do wypłaty razem
ze świadczeniem z Opcji Podstawowej Plus)

32 500 zł

40 000 zł

pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW
płatny od 1. dnia, maks. za 100 dni pobytu
w szpitalu
(przy min. 3-dniowym pobycie w szpitalu)

D4

D5

47 500 zł

55 000 zł

25 zł/dzień

pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku
choroby płatny od 2. dnia, maks. za 100 dni pobytu
w szpitalu

50 zł/dzień

dodatkowe jednorazowe świadczenie
za min. 5-dniowy pobyt Ubezpieczonego
w szpitalu w wyniku choroby

koszty operacji plastycznych w wyniku NW

D10

koszty leczenia w wyniku NW poniesione
na terenie RP podlimity na jedno i wszystkie
zdarzenia:
• odbudowa stomatologiczna uszkodzonego
lub utraconego zęba stałego
• rehabilitacja
• leki

25 zł/dzień

1 500 zł

1 500 zł

2 000 zł

2 000 zł

do 5 000 zł
do 2 000 zł do 2 000 zł do 2 500 zł do 2 500 zł do 3 000 zł do 3 000 zł
do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

do 2 000 zł do 2 000 zł do 2 000 zł do 2 000 zł do 2 000 zł do 2 000 zł
do 100 zł
do 100 zł
do 100 zł
do 100 zł
do 100 zł
do 100 zł

uciążliwe leczenie

D14 jednorazowe świadczenie

150 zł

Assistance Edu Plus:
• pomoc medyczna,

D15 • indywidualne korepetycje,

do 5 000 zł

D19 koszty pogrzebu Ubezpieczonego w wyniku NW

do 2 000 zł

• pomoc informatyczna

pakiet kleszcz:
• rozpoznanie boreliozy
• koszt wizyty u lekarza w celu usunięcia kleszcza,
D20 • koszt badań diagnostycznych
• koszt antybiotykoterapii
jednorazowe świadczenie

Składka roczna

3 000 zł

100 zł

pobyt rodzica lub opiekuna prawnego
Ubezpieczonego w związku z opieką nad
hospitalizowanym dzieckiem z powodu choroby
płatny od 2. dnia, maks.za 10 dni pobytu w szpitalu

D7

3 000 zł

350 zł

pobyt rodzica lub opiekuna prawnego
Ubezpieczonego w związku z opieką nad
hospitalizowanym dzieckiem z powodu NW płatny
od 1. dnia, maks. za 10 dni pobytu w szpitalu
(przy min. 3-dniowym pobycie w szpitalu)

D6

85 000 zł

100 zł/dzień

dodatkowe jednorazowe świadczenie
za min. 5-dniowy pobyt Ubezpieczonego
w szpitalu w wyniku NW

poważna choroba (nowotwór złośliwy,
paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis,
utrata mowy, utrata wzroku, utrata słuchu,
anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane,
cukrzyca typu I, niewydolność serca, choroby
autoimmunologiczne, zapalenie opon mózgowordzeniowych, transplantacja głównych organów)
jednorazowe świadczenie

70 000 zł

1 000 zł
150 zł
150 zł
200 zł

38 zł

46 zł

55 zł

61 zł

78 zł

100 zł

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w umowie ubezpieczenia oraz w ogólnych warunkach ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą
nr 01/03/03/2020 Zarządu InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z dnia 3 marca 2020 roku dostępnych na stronie interrisk.pl.
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Noakowskiego 22, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806,
o kapitale zakładowym w kwocie 137.640.100,00 PLN (opłacony w całości).

Jak przystąpić do ubezpieczenia i opłacić składkę?
• Opłać składkę w placówce oświatowej lub
• skorzystaj z modułu ubezpieczeniowego NAU SA www.ubezpieczenia.nau.pl – przystąp
do ubezpieczenia online. Oferta dostępna od 1 sierpnia 2021 roku.

Jak kupić ubezpieczenie na ubezpieczenia.nau.pl?

1. Wybierz ubezpieczenie
dla dziecka (w zależności
od placówki do której
będzie uczęszczać
w roku 2021/2022).

2. Podaj liczbę osób
ubezpieczonych
w danym wariancie.

5. Potwierdź,
że zapoznałeś się
z dokumentami.
Kliknij “Akceptuję
oświadczenia”
oraz “Potwierdzam”.

6. Zaakceptuj
regulamin serwisu
i wyraź zgodę
na przetwarzanie
danych osobowych.

3. Możliwość dokupienia
do ubezpieczenia
dodatkowych świadczeń.

4. Wpisz kod rabatowy,
który upoważnia Cię
do 10 % zniżki
na ubezpieczenie.

7. Wypełnij formularz.
Możesz ubezpieczyć
kolejne dziecko i siebie.

8. Kliknij “Płacę”.
Zostaniesz
przekierowany
na stronę szybkich
płatności.

Dodatkowa możliwość zakupu:
Telemedycyny - 12 e-konsultacji z lekarzem internistą, pediatrą i dietetykiem
E-rehabilitacja - codzienne sesje e-rehabilitacji pod nadzorem fizjoterapeuty
Ubezpieczenie Uszczerbkowe - zwiększenie świadczeń za najczęstsze wypadki
NNW rodzica - ubezpieczenie rodziców na wypadek nieszczęśliwych wypadków obejmuje uszczerbek
na zdrowiu w wyniku NW, koszty leczenia i wiele innych
• OC Ucznia - Suma gwarancyjna na 1 osobę na jedno i wszystkie zdarzenia: 30.000 PLN
•
•
•
•

UWAGA! Kod rabatowy uprawnia cię do zniżki 10 % na ubezpieczenie NNW dzieci

Jacek Moczarski
Tel: 532 750 717
Przedstawiciel Nauczycielskiej Agencji
Ubezpieczeniowej SA

WIĘCEJ INFORMACJI
NAU SA

LIKWIDACJA SZKÓD

22 696 72 72

22 584 10 00

bok@nau.pl

szkody.nnw@nau.pl

ubezpieczenia.nau.pl

nau.pl/likwidacja-szkod

NAU154
Kod rabatowy

NNW-DZ-PRZED-2021-v1

O szczegóły oferty zapytaj
Przedstawiciela Nauczycielskiej
Agencji Ubezpieczeniowej SA

