NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
OFERTA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA NNW DLA UCZNIÓW
Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie
Szanowni Państwo,
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej placówki ubezpieczani są w programie
przygotowanym przez Nauczycielską Agencję Ubezpieczeniową.
Ubezpieczenie działa od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2019.

Termin opłacenia składki: do 15 października 2018
Dostępne warianty ubezpieczenia:
I.
II.

20 000 zł sumy ubezpieczenia – składka 44 zł
25 000 zł sumy ubezpieczenia – składka 54 zł

Uczniowie klas maturalnych mają możliwość wyboru ubezpieczenia na okres 13 miesięcy.

Dlaczego warto ubezpieczyć dziecko?


Polisa zapewnia wypłatę świadczeń nie tylko z powodu nieszczęśliwego wypadku (NNW) za uszczerbek na
zdrowiu (1% uszczerbku to np. złamanie małego palca), ale także za pobyt w szpitalu z powodu NNW oraz pobyt
w szpitalu z tytułu choroby np. zaplenia płuc.



Polisa zapewnia zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji NNW – nie jesteśmy zdani wyłącznie na NFZ.



Ubezpieczenie obejmuje sportowców podczas zawodów szkolnych i międzyszkolnych i zajęć SKS. Składka za
wyczynowe uprawienie sportów +30%.



Ubezpieczenie uwzględnia dodatkowo poważne zachorowania: bolerioza, sepsa, pneumokokowe zapalenie płuc,
meningokokowe zapalenie opon mózgowych.



Ubezpieczenie działa całą dobę na całym świecie – dziecko jest ubezpieczone także w trakcie wakacji.



Pełna lista świadczeń dostępna na stronie www.ubezpieczenia.nau.pl. Tam można także pobrać warunki
ubezpieczenia, tabelę uszczerbkową oraz instrukcję zgłoszenia szkody.

Jak ubezpieczyć dziecko?


Zaloguj się na stronę www.ubezpieczenia.nau.pl posługując się hasłem: aszp02184298



Wybierz wariant ubezpieczenia.



Wypełnij formularz z danymi rodzica i dziecka, zatwierdź zgody i oświadczenia.



Odbierz wiadomość e-mail (jeśli jej nie widzisz, zajrzyj do spamu lub powiadomień), kliknij „opłać składkę”.



Dokonaj płatności przez system PayU. Składkę można opłacić z dowolnego rachunku bankowego.



Po opłaceniu składki otrzymasz e-mail z potwierdzeniem objęcia dziecka ubezpieczeniem oraz numerem
polisy.

Uwaga! Rodzice, którzy chcą ubezpieczyć pozostałe dzieci w rodzinie uczęszczające np. do przedszkola lub szkoły
podstawowej mogą to zrobić na stronie www.ubezpieczenia.nau.pl korzystając z loginu: aszp0218

Biuro Obsługi Klienta 22/6967270
(08:00 - 18:00)
Dyżur telefoniczny akcji szkolnej do 15.10.2018
tel. 22/6967272
Opiekun placówki:
Adrianna Szpakowska, NAU S.A
adrianna.szpakowska@nau.pl

Kontakt do opiekuna placówki

SUMA UBEZPIECZENIA

20 000

25 000

200 zł

250 zł

20 000 zł

25 000 zł

400 zł

500 zł

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

60 zł/dzień
(SU 6 000 zł)

80 zł/dzień
(SU 8 000 zł)

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

60 zł/dzień
(SU 6 000 zł)

80 zł/dzień
(SU 8 000 zł)

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

1 000 zł

1 250 zł

Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy, boreliozy, pneumokokowego
zapalenia płuc, meningokokowego zapalenia opon mózgowych –
świadczenie jednorazowe

2 000 zł

2 500 zł

do 1 500 zł
(SU 7 500 zł)

do 1 500 zł
(SU 7 500 zł)

do 500 zł

do 500 zł

6 000 zł

7 500 zł

Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia – dodatkowe
świadczenie jednorazowe

400 zł

500 zł

Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW – dodatkowe świadczenie jednorazowe

200 zł

250 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

20 000 zł

25 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego – dodatkowe
świadczenie

4 000 zł

4 000 zł

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej –
dodatkowe świadczenie

20 000 zł

25 000 zł

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW (w
tym zawał serca i udar mózgu do 60. roku życia)

2 000 zł

2 500 zł

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

6 000 zł

7 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

do 500 zł

Składka roczna

44 zł

54 zł

Składka roczna dla maturzystów

48 zł

58 zł

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – świadczenie
jednorazowe

Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP (w tym odbudowa
stomatologiczna uszkodzonego lub utraconego zęba stałego) oraz:
rehabilitacja w wyniku NW – limit na jedno i wszystkie zdarzenia
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Koszty korepetycji powstałe na skutek NW, do 10 godzin lekcyjnych
Koszty porady psychologa w związku z NW lub śmiercią rodzica lub
opiekuna prawnego w wyniku NW
Assistance: pomoc medyczna, dostawa leków, indywidualne korepetycje,
pomoc rehabilitacyjna, transport medyczny, infolinia medyczna

