UBEZPIECZENIE NNW
DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
ORAZ ICH RODZIN

Oferta przygotowana dla Członków Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim
Osoba do kontaktu:
imię i nazwisko tel. Sylwia Jakubiec-Strzała, 607 106 959 email: sylwia.jakubiec-strzala@us.edu.pl
Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA

Niniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, tel. 22 696 72 70, fax. 22 349 21 79

UBEZPIECZENIE NNW DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY
SPRAWDŹ NASZE WYJĄTKOWE BONUSY
SPECJALNA OFERTA DLA OŚWIATY

 OCHRONA W PODRÓŻY

NNW Pracowników Oświaty jest najnowszym
produktem
ubezpieczeniowym
stworzonym
specjalnie z myślą o potrzebach pracowników
oświaty
przez
Nauczycielską
Agencję
Ubezpieczeniową SA oraz STU ERGO HESTIA SA.
Wynikiem
współpracy
jest
wyjątkowe
ubezpieczenie, które gwarantuje szeroki zakres
ochrony ubezpieczeniowej dla pracowników oraz
ich
najbliższej
rodziny
małżonków/konkubentów oraz dzieci do 30 roku
życia.

To praktyczne świadczenie obejmuje zwrot
kosztów leczenia w następstwie NW
na terenie Europy. Dotyczy pierwszego
wyjazdu w danym roku polisowym, trwającego
do 14 dni*.
W przypadku kolejnego lub dłuższego wyjazdu
możliwość dokupienia ubezpieczenia na
bardzo preferencyjnych warunkach - składka
tylko 2 zł za dzień.

 KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA
Niniejsza oferta NNW to konkurencyjny na rynku
produkt zarówno pod względem zakresu ochrony
ubezpieczeniowej, jak i wysokości składki.
Wyjątkowe korzyści:













kompleksowa ochrona - cały rok i 24 godziny
na dobę
oszczędność – konkurencyjna na rynku
wysokość składki 8,75 zł miesięcznie
wysoka suma ubezpieczenia:
o 70 000
zł
na
wypadek
zgonu
ubezpieczonego
o trwały uszczerbek na zdrowiu do 60 000
zł
o 600 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu
zwrot kosztów rehabilitacji w następstwie
NW do 2000 zł – możliwość leczenia w
dowolnie wybranej placówce
zwrot kosztów leczenia - wypłata świadczenia
już od pierwszego dnia pobytu w szpitalu
spowodowanego NW
zwrot
kosztów
nabycia
wyrobów
medycznych potrzebnych w wyniku NW do
6000 zł
rozszerzony zakres o zawały serca i udary
mózgu
szybka i sprawna likwidacja szkód przez NAU
SA.

 PAKIET USŁUG ASSISTANCE
To szeroki i kompleksowy zakres świadczeń
z zakresu medycyny oraz opieki:











wizyta lekarza Centrum Assistance
wizyta pielęgniarki
dostarczenie do miejsca pobytu leków
przepisanych przez lekarza
transport z miejsca pobytu do placówki
medycznej
transport z placówki medycznej
do miejsca pobytu
wsparcie psychologa
pomoc domowa
opieka nad dziećmi
organizacja opieki nad psami i kotami
rezerwacja i udzielanie informacji
o Służbie Zdrowia.
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*Koszty leczenia za granicą w ramach ubezpieczenia NNW Pracownika
Zakres

Suma ubezpieczenia

Koszty leczenia

150 000 zł

Pakiet usług Assistance

tak

Leczenie stomatologiczne

2 000 zł

Koszty ratownictwa

15 000 zł

Bagaż podróżny

2 000 zł

Odpowiedzialność cywilna

dla szkód w mieniu 50 000 zł, dla szkód na osobie 100 000 zł

Szczegółowy zakres ubezpieczenia NNW dla Pracowników oświaty
Zakres ubezpieczenia obejmuje niżej
wymienione świadczenia
Śmierci Ubezpieczonego w wyniku
nieszczęśliwego wypadku (NW)

Suma ubezpieczenia

100% sumy ubezpieczenia

Wysokość świadczenia

70 000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW (system świadczeń proporcjonalnych)

60 000 zł

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci w wypadku komunikacyjnym

5 000 zł

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych w wyniku NW

6 000 zł

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów w wyniku NW

6 000 zł

Zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie RP w wyniku NW

10 000 zł

Zwrot kosztów rehabilitacji poniesionych na terenie RP w wyniku NW

2 000 zł

Dzienne świadczenie szpitalne z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku NW

60 PLN za dzień pobytu w szpitalu max za 90 dni

Jednorazowe świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia w wyniku NW

800 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

450 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, pokąsania
przez owady

450 zł

Świadczenia Assistance na terenie RP

tak

Zakres ubezpieczenia rozszerzony o zawały serca i udary mózgu

tak

Koszty leczenia za granicą do 14 dni na terenie Europy

150 000 zł
Składka MIESIĘCZNA za osobę

8,75 zł

Składka MIESIĘCZNA za osobę z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu

11,25 zł

Zasady wypłaty świadczeń z tytułu wystąpienia poszczególnych zdarzeń określają w zakresie ubezpieczenia NNW - Ogólne Warunki
Ubezpieczenia Biznes & Podróż zatwierdzone przez Zarząd STU Ergo Hestia SA. OWU dostępne do wglądu w Dziale Administracyjno-Księgowym
w Państwa Placówce.
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Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA
poznaj nas bliżej
Już od blisko 20 lat - w myśl starej zasady „Razem możemy więcej” – przygotowujemy
specjalne oferty ubezpieczeniowe dla środowiska oświaty. W procesie negocjacji z Towarzystwami
Ubezpieczeniowymi opracowujemy optymalne dla branży oświatowej zakresy świadczeń
oraz najkorzystniejsze stawki cenowe.
Dzięki najwyższej jakości oferowanych produktów dostosowanych do potrzeb i możliwości
środowiska oświatowego zdobyliśmy zaufanie kilkuset tysięcy klientów. Specjalizujemy się
w ubezpieczeniach i produktach finansowych dla nauczycieli, pracowników oświaty i instytucji
oświatowych, np.:







Program Edukacja - grupowe ubezpieczenie na życie
Program Edukacja Emeryt – indywidualna kontynuacja ubezpieczenia na życie
NNW Dzieci – grupowe ubezpieczenie dla dzieci
ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne
pożyczki gotówkowe i samochodowe
Klub NAUczyciela – program lojalnościowy zapewniający rabaty cenowe w blisko
500 placówkach handlowych.

Jakość i zaufanie
Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA, została wyróżniona w wielu niezależnych rankingach,
jako stabilna finansowo firma, efektywnie wykorzystująca swój potencjał w celu dynamicznego
rozwoju i zwiększania przewagi rynkowej. Inwestycje w nowoczesne technologie dają naszym
klientom dostęp do dedykowanych produktów i usług.
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)
Już od kilku lat spółka realizuje w ramach CSR program Partnerstwo dla Oświaty.
Obecnie przygotowujemy nowoczesny i intuicyjny system wspomagający zarządzanie placówkami
oświaty. Pierwszym etapem jest e-dziennik NAU dedykowany szkołom. Projekt jest rozwijany
we współpracy z dyrektorami i nauczycielami szkół oraz pracownikami jednostek samorządowych.
Jeszcze w tym roku zostanie udostępniony do użytkowania.
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System zarządzania oświatą NAU SA to wygoda i oszczędność:









minimalizacja kosztów i oszczędność – preferencyjne warunki użytkowania
optymalna funkcjonalność – zgodna z oczekiwaniami jednostki
praktyczna i kompleksowa funkcjonalność
usprawnienie bieżącej administracji i komunikacji
bezpieczeństwo – nowoczesne, szyfrowane połączenie
łatwość obsługi i utrzymywania
elastyczność - możliwość dostosowywania do zmieniających się potrzeb
zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Kontakt
Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA
ul. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa
tel. 22 696 72 70
fax. 22 349 21 79
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