
Tornister spakowany? 
Ubezpiecz swoje dziecko

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A.  
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa

Ubezpieczenie obowiązuje 12 miesięcy.

+48 22 696 72 72 | bok@nau.pl | ubezpieczenia.nau.pl
Składka ubezpieczenia Edu Plus uzależniona jest od formy ubezpieczenia, zakresu i wariantu ubezpieczenia,  
a także wysokości sum ubezpieczenia i okresu ubezpieczenia.
Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzo-
nych uchwałą nr 01/25/03/2022 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group  
z dnia 25 marca 2022 roku dostępnych na stronie www.interrisk.pl.
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. St. Noakowskiego 22, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 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), prowadząca działalność 
ubezpieczeniową i reasekuracyjną w oparciu o zezwolenie Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z 5 listopada 1993 r.

Dane Przedstawiciela NAU

Wybierz ubezpieczenie dla Twojego dziecka

Zaakceptuj regulamin serwisu

Wypełnij formularz i dokonaj płatności

Wpisz liczbę dzieci i podaj kod rabatowy

UBEZPIECZENIE 24/7  – dziecko jest objęte  
ubezpieczeniem przez 24 godziny na dobę,  
7 dni w tygodniu, przez cały rok

WYSOKIE WARTOŚCI ŚWIADCZEŃ objętych  
ubezpieczeniem m.in. w zakresie kosztów leczenia 
czy uszczerbku na zdrowiu

SZEROKI ZAKRES UBEZPIECZENIA – ochrona 
w zakresie ponad 33 zdarzeń ubezpieczeniowych 
np.: złamania, skręcenia czy ukąszenia

WSPARCIE W ZAKRESIE LIKWIDACJI SZKÓD  
– w przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem,  
pomoc m.in. z formalnościami potrzebnymi do 
wypłaty odszkodowania

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA W RAZIE SZKODY 
W WYNIKU UPRAWIANIA SPORTÓW – ubezpieczenie 
ryzyka związanego zarówno ze sportem 
amatorskim, jak i wyczynowym

ATRAKCYJNA CENA UBEZPIECZENIA  
– już od 41 zł za rok

Skorzystaj z wyjątkowej oferty ubezpieczenia dziecka NNW w NAU. 

NNW już od 41 zł za rok

Oferta przygotowana z

Oferta na rok szkolny 2022/2023

Główne korzyści Jak przystąpić do ubezpieczenia?
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https://ubezpieczenia.nau.pl/

	Przycisk 3: 
	Imie i nazwisko: Bożena Ucherek
	KodNAU: 1046
	NrTelefonu: +48 509 925 066
	Email: bozena.ucherek@nau.pl


