
UBEZPIECZENIE NNW  
DZIECI I MŁODZIEŻY 
Z DODATKOWYMI PAKIETAMI DLA OŚWIATY 



UBEZPIECZENIE NNW 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ubezpieczenie NNW Dzieci i Młodzieży to program, który powstał w wyniku wieloletniego 
doświadczenia Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej SA specjalizującej się w obsłudze 
środowiska oświaty. Dzięki ścisłej współpracy z radami rodziców oraz dyrektorami szkół 
dokładnie zdefiniowaliśmy potrzeby dotyczące świadczeń ubezpieczeniowych dzieci i młodzieży.  
Zoptymalizowaliśmy koszty i proces likwidacji szkód, tak aby program od następstw  
nieszczęśliwych wypadków w InterRisk TU SA był kompletną odpowiedzią na potrzeby  
naszych klientów.

Korzyści z uczestnictwa 
w programie

bogaty zakres świadczeń 

ochrona 24h/7 dni w tygodniu 
przez cały rok, w szkole, w domu, 
na wycieczce oraz na wakacjach
wybór sumy ubezpieczenia,  
nawet do 50 000 zł
 świadczenie szpitalne – wypłata 
już od pierwszego dnia pobytu

gwarancja zwrotu kosztów m.in.:

 leczenia i rehabilitacji
 leczenia stomatologicznego 
 zakupu/naprawy okularów 
korekcyjnych 
 nabycia lub wypożyczenia 
wyrobów medycznych 
 porady psychologa

elastyczność - możliwość ustalenia 
sumy ubezpieczenia, zakresu  
i wysokości składki dla danej grupy
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szeroki zakres pakietu assistance  
24h/7dni w tygodniu, bez 
dodatkowych opłat

atrakcyjne świadczenia dodatkowe
pakiet chorobowy i trwałej 
niezdolności ubezpieczonego  
i jego rodzica do nauki lub pracy 

oszczędność - konkurencyjna cena,  
brak zwyżek z tytułu szkół i klas  
o profilu sportowym

szybka i sprawna likwidacja szkód 
dedykowany dział obsługi w NAU SA

bonus specjalny dla rodziców   
bon o wysokości 50 zł na zakup 
ubezpieczenia komunikacyjnego  
(OC i AC), mieszkania lub domu  
oraz NNW dla całej rodziny  
w InterRisk TU SA.

Im wyższa suma ubezpieczenia,  
tym wyższe świadczenie w razie wypadku. 

Przykład:
rodzice wykupili dla dziecka ubezpieczenie NNW z sumą  
ubezpieczenia 10 000 zł
na terenie szkoły doszło do wypadku - dziecko doznało złamania  
w obrębie prawego łokcia 
uszczerbek na zdrowiu wyniósł 4% i odszkodowanie z polisy NNW 
wyniosło zaledwie 400 zł.

Gdyby została wybrana polisa z wyższą sumą ubezpieczenia oraz szerszym 
zakresem ochrony, wypłacone świadczenie byłoby dużo wyższe. Dla przykładu 
- w programie NNW Dzieci i Młodzieży NAU SA w przypadku sumy ubezpieczenia 
50 000 zł odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wyniosłoby 2 000 zł, 
zwrot kosztów rehabilitacji 500 zł i zwrot kosztów zakupu wyrobów medycznych 
600 zł. Razem stanowi to kwotę 3 100 zł.

•

•

•

Pakiet usług assistance

To gwarancja profesjonalnej pomocy medycznej oraz opieki w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia. 
Ochrona assistance stanowi integralną część Ubezpieczenia NNW Dzieci i Młodzieży i zapewnia: 

wizytę lekarza (w tym specjalisty)  
oraz pielęgniarki
transport do placówki medycznej  
oraz pomiędzy placówkami
dostarczenie do miejsca pobytu leków 
przepisanych przez lekarza 
opiekę domową (powyżej 7 dni pobytu  
w szpitalu)
indywidualne korepetycje  
(powyżej 7 dni nieobecności w szkole)
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•

•

•
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infolinię  medyczną o tematyce:

zdrowie i jednostki chorobowe 
szpitale, apteki, przychodnie, lekarze 
lekarstwa oraz objawy niepożądane 
przy ich przyjmowaniu 
transport medyczny 
nagła pomoc
diety, zdrowe żywienie.

•

−
−
−

−
−
−

Warto wiedzieć

Według danych z Ministerstwa Edukacji Narodowej  
w roku szkolnym 2013/2014:

odnotowano 71,6 tys. wypadków z uczestnictwem dzieci
najwięcej wypadków zdarzyło się w szkołach podstawowych i gimnazjach
wypadkowi uległ jeden na 46 gimnazjalistów i  jeden na 70 uczniów  
szkół podstawowych
najczęściej do wypadków dochodzi na lekcjach WF i na przerwach 
międzylekcyjnych.

•
•
•

•

24h

W trosce o bezpieczeństwo 
najmłodszych  

24



UBEZPIECZENIE OC  
DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla pracowników oświaty w InterRisk TU SA to oferta 
specjalna dla szkół, które korzystają z Ubezpieczenia NNW Dzieci i Młodzieży. Wyjątkowość oferty 
polega na jej unikalnych na rynku parametrach cenowych oraz zakresie ochrony ubezpieczeniowej. 

Kompleksowa ochrona  
i tylko jedna składka

Ubezpieczenie OC dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników  
placówek oświatowych - obowiązuje na terenie RP i pozostałych  
krajów Europy, obejmuje:

 odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego  
pełniącego funkcję opiekuna na imprezach, koloniach, wycieczkach,  
obozach, zielonych szkołach itp. 

 odpowiedzialność materialną wobec pracodawcy za szkody wyrządzone  
w ramach czynności związanych z umową o pracę.

Suma gwarancyjna Składka roczna

wariant I 50 000 zł na wszystkie zdarzenia
5 000 zł na jedno zdarzenie

30 zł za wszystkich  
pracowników szkoły

wariant II 100 000 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia

100 zł za wszystkich  
pracowników szkoły

•

•

Ubezpieczenie OC dla dyrektorów/ zastępców i pełniących obowiązki  
dyrektora - obowiązuje na terenie RP.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe  
w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

Suma gwarancyjna Składka roczna

wariant I 50 000 zł na wszystkie zdarzenia
5 000 zł na jedno zdarzenie

90 zł

wariant II 100 000 zł na wszystkie zdarzenia 
50 000 zł na jedno zdarzenie

150 zł

Ubezpieczenie OC placówki oświatowej - obejmuje odpowiedzialność  
cywilną za szkody związane z działalnością prowadzoną przez placówkę 
oświatową.  

Poza tym ochrona obejmuje OC najemcy nieruchomości, wynajmującego,  
pracodawcy oraz za szkody osobowe wynikające z zatruć pokarmowych  
na stołówce szkolnej. 

Możliwe jest rozszerzenie ochrony o dodatkowe klauzule np. OC z tytułu  
prowadzenia szatni, za szkody powstałe na terytorium Europy, za szkody  
powstałe w związku z odbywaniem praktyk.

Suma gwarancyjna Składka roczna*

wariant I 50 000 zł  
na jedno i wszystkie zdarzenia

100 zł

wariant II 100 000 zł  
na jedno i wszystkie zdarzenia

200 zł

wariant III 200 000 zł  
na jedno i wszystkie zdarzenia

280 zł

* wysokość składki przy jednoczesnym zawarciu umowy Ubezpieczenia NNW Dzieci i Młodzieży oraz Ubezpieczenia OC 
Dyrektora lub Pracowników Oświaty z InterRisk TU SA za pośrednictwem NAU SA

PAKIET OCHRONNY 
DLA OŚWIATY

NNW Dzieci i Młodzieży

OC Dyrektora

OC Pracowników Oświaty 

OC Placówki Oświatowej 

Ochrona Prawna Pracowników Oświaty



SZYBKA I WYGODNA LIKWIDACJA SZKÓD OSOBOWYCH  
Z UBEZPIECZENIA NNW DZIECI I MŁODZIEŻY 

Dla wygody klientów Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA przygotowała kilka form  
kontaktu w celu zgłoszenia szkód.

Możliwe sposoby zgłoszenia szkody:

wniosek online 
dostępny na stronie www.nau.pl

zgłoszenie poprzez e-mail 
pobrany i wypełniony wniosek należy wysłać na adres: 
szkody.nnw@nau.pl

telefonicznie  
pod numerem telefonu: (22) 584 10 00  
lub fax: (22) 350 73 16

listownie 
poprzez wysłanie wypelnionego wniosku na adres: 
Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA 
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

osobiście 
ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie (11 piętro), 
wejście od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33.

Do zgłoszenia szkody niezbędne będzie podanie kilku istotnych informacji - dane osobowe 
ubezpieczonego, dane osobowe lub firmowe ubezpieczającego (placówki oświatowej), numer 
polisy, opis wydarzenia/sytuacji. Poza tym, należy przygotować np. dokumentację medyczną, 
oryginały rachunków oraz ewentualnie notatkę z Policji. 

Wszelkich informacji dotyczących szkód udzielą pracownicy NAU SA pod numerem telefonu:  
(22) 584 10 00.

Jak skorzystać z assistance 

w wyniku nieszczęśliwego wypadku?

W celu skorzystania z usług assistance należy skontaktować się  
z Centrum Assistance pod numerem tel. (22) 212 20 12. 

Konsultant poprosi o udzielenie kilku informacji m.in.: podanie danych 
osobowych i kontaktowych, numeru polisy, okoliczności powstania  
szkody oraz wskazanie z jakiej pomocy chcemy skorzystać.  

OCHRONA PRAWNA 
DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

To wyjątkowy pakiet ochronny przygotowany przez Nauczycielską Agencję Ubezpieczeniową SA  
i Gothaer TU SA gwarantujący ubezpieczonym pracownikom oświaty asystę prawnika  
w zakresie spraw związanych z życiem zawodowym i prywatnym oraz reprezentację w sądzie  
w sprawach związanych z życiem zawodowym, jak również życiem prywatnym w zakresie prawa 
konsumenckiego. 

Zakres ubezpieczenia:

 Asysta prawna

szeroka gama usług prawnych: informacja i porada prawna,  
przygotowywanie i opiniowanie pism prawnych
 prawnicy dostępni w godzinach 9-21 przez 7 dni w tygodniu  
(telefon, mail, fax)
rozmowa i korespondencja bezpośrednio z prawnikiem
natychmiastowa pomoc prawna, maksymalnie do 3 dni  
od momentu zgłoszenia.

Ochrona prawna

Pokrycie kosztów ochrony swoich praw przed sądem, w szczególności:
sądowych
wynagrodzenia pełnomocnika
stawiennictwa świadków
postępowania egzekucyjnego
postępowania sądu polubownego lub arbitrażowego.

•

•

•
•

•
•
•
•
•



Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA
ul. Smulikowskiego 6/8
00-389 Warszawa

 tel. 22 696 72 70, fax. 22 349 21 79
infolinia: 801 11 22 55  
www.nau.pl


