CHCĘ BYĆ UBEZPIECZONY!

Korzyści z uczestnictwa w programie
Ochrona 24 h na dobę zarówno w szkole jak
i w życiu prywatnym.
Wypłacamy świadczenia za pobyt w szpitalu
już od pierwszego dnia zarówno w przypadku
nieszczęśliwego wypadku, jak i choroby.
Szeroka tabela uszczerbków oraz szybka
i sprawna likwidacja szkód – ponad 180
uszczerbków.
Leczenie obejmuje stomatologię i rehabilitację.
Login uprawniający
do skorzystania z oferty

Hasło

www.ubezpieczenia.nau.pl

Dane przedstawiciela NAU S.A.

Tomasz Majewski
Regionalny Kierownik
ds. Sprzedaży Ubezpieczeń
Grupowych
tel.: +48 735 201 507

tmaj3318

Biuro Obsługi Klienta
czynne w godz.
8:00-18:00 (pon.-pt.)
tel.: (22) 696 72 70
dyżur telefoniczny
akcji szkolnej
do godz. 21:00
tel.: (22) 696 72 72

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego i ma charakter marketingowy.

UBEZPIECZENIE NNW DLA SZKÓŁ ŚREDNICH
24 zł

rocznie
Suma ubezpieczenia
na wypadek śmierci
Ubezpieczonego w wyniku NW
Świadczenie za 1% uszczerbku

28 zł

rocznie

35 zł

rocznie

44 zł

rocznie

54 zł

rocznie

101 zł
rocznie

10 000 zł 12 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 25 000 zł 50 000 zł
100 zł

120 zł

150 zł

200 zł

250 zł

500 zł

Jak ubezpieczyć dziecko?
Zaloguj się do serwisu
Wejdź na www.ubezpieczenia.nau.pl
We wskazanym miejscu wpisz unikalne
hasło. Hasło jest na ulotce, plakacie lub
w sekretariacie Placówki.
Wybierz wariant ubezpieczenia
Wskaż interesujący Cię wariant
ubezpieczenia korzystając z przycisku
„Wybierz”. Istnieje również możliwość
rozszerzenia ubezpieczenia o „Sporty
wyczynowe” konieczne dla uczniów
uprawiających sporty w sekcjach i klubach
sportowych.
Wypełnij formularz
Wypełnij formularz z danymi rodzica
(opiekuna) i dziecka czyli: imię i nazwisko,
klasa i numer PESEL. Zatwierdź wszystkie
wymagane zgody oraz oświadczenia,
a następnie kliknij „Potwierdzam”.
Pamiętaj, że możesz ubezpieczyć tylko
swoje dzieci.
Odbiór wiadomości e-mail
Wejdź na swój adres e-mailowy i otwórz
wiadomość od NAU (nie ma wiadomości,
zajrzyj do spamu lub do powiadomień).
Aby przejść do następnego kroku kliknij
„Opłać składkę”.
Płatność on-line
Zostaniesz przekierowany na stronę PayU,
gdzie należy dokonać płatności zgodnie
z instrukcjami. Składka może zostać
opłacona z dowolnego rachunku bankowego.
Potwierdzenie ubezpieczenia dziecka
Po opłaceniu składki na Twój adres e-mail
zostanie wysłane potwierdzenie objęcia
dziecka ubezpieczeniem wraz z numerem
polisy.

