
Ubezpieczenie 
Bezpieczna Rodzina 
z potrójną korzyścią!

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

NIP: 525-21-00-353, REGON: 014871876 
KRS 0000093218 Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, 
XII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 500 000 PLN, opłacony w całości.

Dane kontaktowe Opiekuna w NAU S.A.
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Dołącz do Klubu NAU już dziś i korzystaj z unikalnych ofert:

Ubezpieczycielem jest

Za jedyne 16 zł miesięcznie otrzymujesz:

Klub NAU 

— gramy w lidze mistrzów promocji!

taniej telefonii
komórkowej
NAU Mobile

zniżek
na paliwa

pewnych ubezpieczeń
w bezkonkurencyjnych
cenach

ZAKRES UBEZPIECZENIA

WARIANT I WARIANT II WARIANT III

kto może być Ubezpieczonym:

osoby w wieku do 70 roku 
życia:
• pracownik oświaty lub admi-

nistracji publicznej a także 
jego  współmałżonek /partner, 
dziecko, wnuk, zięć, synowa 
oraz emerytowany pracownik 
oświaty lub administracji 
publicznej

osoby w wieku między 70 a 80 
rokiem życia:
• emerytowany / czynny 

pracownik oświaty lub admi-
nistracji publicznej oraz jego 
współmałżonek / partner

osoby w wieku między 70 a 80 rokiem 
życia:
• emerytowany / czynny pracownik oświaty 

lub administracji publicznej oraz jego 
współmałżonek / partner 

osoby w wieku do 80 roku życia:
• rodzic pracownika lub rodzic współmał-

żonka / partnera pracownika oświaty  
lub administracji publicznej

• rodzic emerytowanego pracownika  
lub rodzic współmałżonka / partnera 
emerytowanego pracownika  oświaty  
lub administracji publicznej

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 600 zł 600 zł 300 zł

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu w przypadku osób 
poniżej 55 roku życia lub w wieku 55 lat 500 zł (maks. 15 000 zł) n/d 300 zł (maks. 5 000 zł)

1% uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu w przypadku osób 
powyżej 55 roku życia, ale nie więcej niż 70 r.ż. 300 zł (maks. 10 000 zł) n/d 150 zł (maks. 3 000 zł)

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 18 000 zł do 18 000 zł do 9 000 zł 

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 18 000 zł do 18 000 zł do 9 000 zł 

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - jednorazowo 600 zł 600 zł n/d

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 (w tym wskutek utonięcia, pożaru, zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu, porażenia 
prądem, uderzenia pioruna, uprawiania sportu, narciarstwa lub snowboardingu)

70 000 zł 70 000 zł 35 000 zł

śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu w przypadku osób 
poniżej 55 roku życia lub w wieku 55 lat 50 000 zł n/d 20 000 zł

śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu w przypadku osób 
powyżej 55 roku życia, ale nie więcej niż 70 r.ż. 30 000 zł n/d 15 000 zł

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy 90 000 zł n/d n/d

śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udaru mózgu przy pracy 65 000 zł n/d n/d

 zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowo 6 000 zł 6 000 zł n/d

 pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenia/użądlenia - jednorazowo 600 zł 600 zł n/d

 wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - jednorazowo 600 zł 600 zł 300 zł

śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
75 000 zł

Świadczenie łączne z opcji podsta-
wowej oraz opcji dodatkowej OD1 

(ostateczne do wypłaty)

75 000 zł
Świadczenie łączne z opcji podsta-
wowej oraz opcji dodatkowej OD1 

(ostateczne do wypłaty)

40 000 zł
Świadczenie łączne z opcji podstawowej 

oraz opcji dodatkowej OD1 
(ostateczne do wypłaty)

śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy
95 000 zł

Świadczenie łączne z opcji podsta-
wowej oraz opcji dodatkowej OD1 

(ostateczne do wypłaty)

n/d n/d

pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie płatne od pierw-
szego dnia pobytu pod warunkiem minimum 2-dniowego pobytu w szpitalu maksy-
malnie za 90 dni pobytu w szpitalu)

60 zł dzień 60 zł dzień 30 zł dzień 

pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku na oddziale OIOM / OIT – max 10 
dni 90 zł dzień 90 zł dzień 45 zł dzień 

pobyt w szpitalu w wyniku zawału lub udaru mózgu w przypadku osób poniżej 55 
roku życia lub w wieku 55 lat (świadczenie płatne od pierwszego dnia pobytu pod 
warunkiem minimum 2-dniowego pobytu w szpitalu maksymalnie za 90 dni pobytu 
w szpitalu)

30 zł dzień n/d 25 zł dzień 

pobyt w szpitalu w wyniku zawału serca lub udaru mózgu w przypadku osób powyżej 
55 roku życia (świadczenie płatne od pierwszego dnia pobytu pod warunkiem 
minimum 2-dniowego pobytu w szpitalu maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu)

20 zł dzień n/d 15 zł dzień

pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy (świadczenie płatne 
od pierwszego dnia pobytu pod warunkiem minimum 2-dniowego pobytu w szpitalu 
maksymalnie za 90 dni pobytu w szpitalu)

70 zł dzień n/d n/d

pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy na oddziale OIOM / 
OIT – max 10 dni 100 zł dzień n/d n/d

pobyt w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego 80 zł dzień 80 zł dzień 50 zł dzień 

pobyt w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego na oddziale OIOM / OIT – max 
10 dni 110 zł dzień 110 zł dzień 80 zł dzień 

pobyt w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 90 zł dzień n/d n/d

pobyt w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy na oddziale OIOM / 
OIT – max 10 dni 120 zł dzień n/d n/d

Poważne choroby:
• jednorazowe świadczenie z tytułu zachorowania na nowotwór złośliwy
• jednorazowe świadczenie z tytułu zachorowania: bąblowica, choroba Creutzfelda– 
Jacoba, niedokrwistość aplastyczna, poliomyelitis, stwardnienie rozsiane, śpiączka 
w wyniku NW, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku;

 1 500 zł
• 750 zł
• 1 500 zł 

 1 500 zł
• 750 zł
• 1 500 zł 

 500 zł
• 250 zł
• 500 zł 

koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, w tym podlimit na:
• koszty leczenia związane z rehabilitacją
• koszt zakupu leków
• koszty leczenia związane z odbudową stomatologiczną utraconego stałego zęba 
w wyniku NW

• koszty operacji plastycznej w wyniku NW

do 16 250 zł
• do 2 000 zł
• do 250 zł
• do 200 zł za ząb/ 

max. do 1 000 zł
• do 3 000 zł 

do 16 250 zł
• do 2 000 zł
• do 250 zł
• do 200 zł za ząb/ 

max. do 1 000 zł
• do 3 000 zł 

do 11 250 zł
• do 1 000 zł
• do 250 zł
• do 200 zł za ząb/ 

max. do 1 000 zł
• do 3 000 zł 

uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 500 zł 500 zł n/d

koszty pogrzebu ubezpieczonego z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł 

Assistance Edu Plus do 5 000 zł do 5 000 zł do 5 000 zł 

całkowita niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł n/d n/d

Składka miesięczna za osobę 16 zł 34 zł 16 zł 

Składka miesięczna 
z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu 21 zł

Pewne
ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie
podróży

Benefity
Klubu NAU

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności określone są w odpowiednich warunkach ubezpieczenia.

Składka ubezpieczenia w Programie Bezpieczna Rodzina uzależniona jest od formy ubezpieczenia, zakresu i wariantu ubezpieczenia, a także wysokości sum ubezpieczenia i okresu ubezpieczenia.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia BEZPIECZNA RODZINA zatwierdzonych uchwałą nr 05/26/04/2022 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna 
Insurance Group z dnia 26 kwietnia 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.



Ubezpieczenie DOM MAX

To pewna ochrona finansowa w przypadku nieprzewidzianych sytuacji w Twoim domu lub mieszkaniu, 
w tym m.in.: pożaru, zalania, włamania i kradzieży. Zakres ubezpieczenia obejmuje także stałe wyposa-
żenie wnętrza oraz mienie ruchome, np. meble oraz sprzęt RTV i AGD.

Roszerz swoją ochronę jeśli posiadasz ubezpieczenie Bezpieczna Rodzina. 
Nie ryzykuj i zabezpiecz się przed skutkami finansowymi szkód, które możesz - nawet nie intencjonalnie - 
komuś wyrządzić. Nasze rozwiązania OC to:

Ubezpieczenie
Bezpieczna Rodzina

Pozostałe umowyUmowy dodatkowe OC

Bezpieczna Rodzina to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników oświaty lub 
administracji publicznej. Chroni finansowo m.in. w przypadku: złamania ręki, skręcenia nogi czy oparzenia. 
Ochrona Ubezpieczeniowa obejmuje również: zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, utratę wzroku lub mowy.

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności określone są w odpowiednich warunkach ubezpieczenia.

Składka ubezpieczenia w Programie Bezpieczna Rodzina uzależniona jest od formy ubezpieczenia, zakresu i wariantu ubezpieczenia, a także wysokości sum ubezpieczenia i okresu 
ubezpieczenia.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia BEZPIECZNA RODZINA zatwierdzonych uchwałą nr 05/26/04/2022 Zarządu InterRisk 
Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 26 kwietnia 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 Sądo-
wego 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.

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności określone są w odpowiednich warunkach ubezpieczenia.

Składka ubezpieczenia w Programie Bezpieczna Rodzina uzależniona jest od formy ubezpieczenia, zakresu i wariantu ubezpieczenia, a także wysokości sum ubezpieczenia i okresu 
ubezpieczenia.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia BEZPIECZNA RODZINA zatwierdzonych uchwałą nr 05/26/04/2022 Zarządu InterRisk 
Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 26 kwietnia 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 Sądo-
wego 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.

Dodatkowa zwyżka dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą w domu10%

* dotyczy kosztów leczenia osób ubezpieczonych w programie Bezpieczna Rodzina: pracownika oświaty i administracji i jego małżonka, partnera, dzieci 
do 30 roku życia, na terenie Europy i basenu Morza Śródziemnego (Turcja, Egipt, Tunezja, Maroko, Wyspy Kanaryjskie).

OC zawodowe Dyrektora placówki oświatowej
(nie dotyczy pracowników administracji publicznej)

Chroni na wypadek roszczeń wynikających z niedostatecznego nadzoru 
lub zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, uczniom i osobom 
trzecim przebywającym na terenie placówki, np.:
• złamanie ręki przez ucznia w wyniku zerwania się tablicy,

• złamanie nogi przez dziecko na uszkodzonych schodach,

• spowodowanie szkody podczas zajęć WF-u, w wyniku uderzenia piłką 
w samochód stojący na prywatnym parkingu.

SUMA 
GWARANCYJNA

SKŁADKA 
MIESIĘCZNA

100 000 zł 8,30 zł

150 000 zł 11,00 zł

200 000 zł 14,00 zł

OC zawodowe pracownika oświaty
(nie dotyczy pracowników administracji publicznej)

Chroni we wszystkich placówkach, w których pracujesz! 
Ochroną objęte są zdarzenia, za które ponosisz odpowiedzialność, np.:
• złamanie ręki przez ucznia w czasie przerwy podczas 

dyżuru nauczyciela,

• zwichnięcie barku przez dziecko podczas WF-u,

• poparzenie ucznia.

SUMA 
GWARANCYJNA

SKŁADKA 
MIESIĘCZNA

100 000 zł 3,30 zł

150 000 zł 5,00 zł

200 000 zł 5,50 zł

OC w życiu prywatnym

Chroni przed finansowymi konsekwencjami, gdy wyrządzimy szkodę 
osobową lub rzeczową w życiu prywatnym. 
Do takich zdarzeń zaliczamy m.in.:
• potrącenie pieszego podczas jazdy na rowerze,

• zalanie mieszkania sąsiada,

• stłuczenie wazonu w sklepie.

SUMA 
GWARANCYJNA

SKŁADKA 
MIESIĘCZNA

100 000 zł 5,00 zł

150 000 zł 7,50 zł

200 000 zł 9,00 zł

MINI 
12 ZŁ MIESIĘCZNIE 
(144 ZŁ ROCZNIE)

STANDARD
27,50 ZŁ MIESIĘCZNIE 

(330 ZŁ ROCZNIE)

LUX
48,50 ZŁ MIESIĘCZNIE 

(582 ZŁ ROCZNIE)

Dom/Lokal mieszkalny 100 000 zł 300 000 zł 500 000 zł

Stałe elementy + kradzież 10 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

Ruchomości domowe + kradzież 10 000 zł 30 000 zł 50 000 zł

Wynajęcie lokalu zastępczego 200 zł za dzień
(maks. 15 000 zł)

300 zł za dzień
(maks. 15 000 zł)

500 zł za dzień
(maks. 15 000 zł)

OC w życiu prywatnym (UE) 20 000 zł 50 000 zł 150 000 zł

Assistance do domu + concierge* 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł

Budynki gospodarcze np. garaż - - 30 000 zł

Ogrodzenia, bramy, altanki itp. - - 10 000 zł

Bezpieczna Rodzina 
- więcej korzyści także w podróży!

W pakiecie Bezpieczna Rodzina otrzymujesz 
Ubezpieczenie podróży, a wraz z nim:
• pokrycie kosztów leczenia na terenie Europy 

i w wybranych, popularnych kierunkach 
turystycznych*,

• pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwania,

• ubezpieczenie bagażu podróżnego,

• ubezpieczenie OC,

• ochrona jest ważna przez wybrane 14 dni 
w czasie obowiązywania ubezpieczenia.

ZAKRES UBEZPIECZENIA 
WARIANT PODSTAWOWY

SUMA 
UBEZPIECZENIA

koszty leczenia na terenie Europy

i basenu Morza Śródziemnego*/**
35 000 EURO

koszty ratownictwa i poszukiwania 4 000 EURO

ubezpieczenie bagażu podróżnego 2 000 PLN

odpowiedzialność cywilna 25 000 EURO

** Jedna podróż w ciągu roku do 14 dni bezpłatna

Kto może przystąpić do ubezpieczenia Bezpieczna Rodzina?
• pracownicy oświaty lub administracji publicznej do 70 r.ż.

• emerytowani lub czynni pracownicy oświaty kontynuujący ubezpieczenie Bezpieczna 
Rodzina między 70, a 80 r.ż. 

• ich małżonkowie i partnerzy do 80 r.ż.

• dzieci, wnuki, synowe, zięciowie do 70 r.ż.

• rodzice i teściowie do 80 r.ż.

Zalety ubezpieczenia Bezpieczna Rodzina:
• wysoki poziom świadczeń ochronnych przy konkurencyjnym poziomie składki,

• ochrona ubezpieczeniowa 24 godzny na dobę,

• ochrona na całym Świecie,

• brak okresu karencji,

• brak wymogu wstępnych badań medycznych,

• możliwość kontynuacji na emeryturze.

ochrona 
w Polsce i w Europie

3 warianty ubezpieczeń 
dopasowane do Twoich 

potrzeb

elastyczne płatności 
- składka rozłożona

na 12 miesięcznych rat

Pamiętaj!
Najpóźniej 3 dni przed wyjazdem 
wypełnij formularz dostępny 
na www.nau.pl 

Zalety ubezpieczenia DOM MAX:
• niska składka, już od 12 zł miesięcznie,

• 3 warianty ubezpieczenia o stałej 
Sumie Gwarancyjnej,

• ubezpieczenie zawiera OC 
w życiu prywatnym

• brak limitów dotyczących zwierząt,

• brak udziału w kosztach likwidacji szkody,

• automatyczne odnowienie.

Coś ekstra!
W ramach ubezpieczenia otrzymujesz 
assistance domowy, w tym m.in.:
• pomoc ślusarza,

• hydraulika

• oraz naprawę sprzętu RTV/AGD.


