
 

UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY 2021/2022 
 

 
Drogi Rodzicu! 
 
 
Przypominamy, że za chwilę wygaśnie ubezpieczenie NNW Twojego dziecka. 
Teraz przy przedłużeniu umowy możesz skorzystać z rabatu 10%. 

 
 

Kup z rabatem 10% 

 

 
 

Ubezpieczenie NNW dziecka w NAU to m.in.: 
 ochrona przez 24 godziny na dobę w szkole i poza nią, 
 optymalny stosunek ceny do jakości, 
 ochrona na wypadek hospitalizacji również spowodowanej COVID-19, 
 wypłata świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, 
 zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji w wyniku wypadku. 

 
 

Nawet najlepsze ubezpieczenie nie uchroni Twojego dziecka przed wypadkiem. Ale dzięki 
wsparciu finansowemu jakie otrzymasz z naszej polisy, będziesz mógł zapewnić mu 
optymalne warunki do powrotu do zdrowia i profesjonalne, specjalistyczne wsparcie. 

 
 

Wybierz NNW warte Twojego dziecka:  

 świadczenie za pobyt w szpitalu już od pierwszego dnia 

 optymalny stosunek cena-jakość,  

 ochrona na wypadek hospitalizacji (w tym tej spowodowanej COVID-19), 

 jednorazowa składka,  

 zakup 100% on-line - w mniej jak 3 minuty 

 
Skorzystaj z rabatu 10% na NNW dzieci kupując poprzez mój link:  
Zniżka ceny naliczy się automatycznie w Twoim koszyku.  
 
www.ubezpieczenia.nau.pl                                                                                                 
KOD RABATOWY:NAU1046 

 Ubezpieczenie NNW Dziecka w NAU to długa lista korzyści!  

świadczenie za pobyt w szpitalu już od pierwszego dnia 

https://prima.nau.pl/click.html?x=a62e&lc=k8&mc=w&s=wjXW&u=J&z=WwtOIhw&
http://www.ubezpieczenia.nau.pl/


ochrona na wypadek hospitalizacji (w tym tej spowodowanej COVID-19), 

pokrycie kosztów nabycia wyrobów, medycznych (w tym okularów korekcyjnych) 

pomoc medyczna 
 
Dodatkowo, korzystając z naszej oferty, możesz skorzystać z oferty abonamentowej w 

NAU Mobile tylko za 9,80 zł miesięcznie 
W pakiecie: 

Nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y 

Pakiet 10 GB Internetu 

Najlepszy zasięg od Plusa 

Możliwość przeniesienia numeru 
 
Skorzystaj z rabatu 10% na NNW dzieci kupując poprzez mój link:  
Zniżka ceny naliczy się automatycznie w Twoim koszyku.  
 
KOD RABATOWY:NAU1046 
https://ubezpieczenia.nau.pl/?token=NAU1046 

 

 NNW szkolne to jednorazowy, niewielki wydatek, dlatego nie szukaj najtańszych ofert.  
Wybierz najlepszą, która będzie kompleksowo zabezpieczać Twoją pociechę przez następne 
12 miesięcy!  

 Skutki takich wydarzeń mogą zostać zminimalizowane poprzez wykupienie dobrego 
ubezpieczenia. 

 
Zdrowie dziecka jest najważniejsze!  
 
Skorzystaj z rabatu 10% na NNW dzieci kupując poprzez mój link: 
 
 https://ubezpieczenia.nau.pl 
Oferujemy najszerszy zakres ubezpieczenia NNW Dzieci i Młodzieży w najlepszej cenie 

na rynku. Warto wykupić produkt wysokiej jakości i zabezpieczyć swoje dziecko w razie 

niespodziewanego zdarzenia.  

 
 
Obejmij swoje dziecko ochroną przez 12 miesięcy - działa przez cały rok kalendarzowy, nie 

tylko w szkole, ale też w domu, w czasie wakacji, na wycieczce i placu zabaw❗️ 

 

Skorzystaj z rabatu 10% na NNW dzieci kupując poprzez mój link: 
 

KOD RABATOWY:NAU1046 
https://ubezpieczenia.nau.pl/?token=NAU1046 

 

 

 

 

https://ubezpieczenia.nau.pl/?token=NAU1046
https://ubezpieczenia.nau.pl/?token=NAU1046

