
Program
ubezpieczenia NNW
dla Członków ZNP

Co wyróżnia program NNW?
Ochrona na terenie całego świata (za wyjątkiem ryzyk obejmujących tylko teren RP)

Ochrona ubezpieczeniowa podczas manifestacji 

Zwrot powypadkowych kosztów leczenia

Zwrot zryczałtowanych kosztów pogrzebu członka ZNP

Szeroki zakres powypadkowych usług typu assistance na terytorium RP

Dieta szpitalna wypłacana za pobyt w szpitalu już od 1 dnia

Składka za ubezpieczenie już od 14 zł rocznie

Korzyści dla okręgu/oddziału/ ogniska ZNP:

Oferta ubezpieczenia wynegocjowana specjalnie dla członków ZNP

Ubezpieczenie jest dodatkowym benefitem dla przystępujących I obecnych członków

Budowanie wizerunku znp dbającego o swoich członków

Wsparcie rodziny członka znp po jego śmierci 

Możliwość rozłożenia płatności na 2 lub 4 raty

Ochronę zapewnia

Program ubezpieczenia NNW skierowany jest do:

Oddziałów

ZNP

Okręgów
ZNP

Ognisk
ZNP

Program umożliwia objęcie ochroną wszystkich Członków ZNP w zakresie:

O więcej szczegółów zapytaj
nasze Biuro Obsługi Klienta

tel. 801-11-22-55 lub 22 696-72-70

Następstw nieszczęśliwych wypadków NNW,

Następstw zawału serca, udaru mózgu - po rozszerzeniu ochrony,



www.nau.pl

Program ubezpieczenia NNW
dla Członków ZNP

wizyta lekarza

wizyta pielęgniarki

dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza

transport z miejsca pobytu ubezpieczonego do placówki medycznej

transport z placówki do miejsca pobytu ubezpieczonego

Zakres powypadkowych usług typu Assistance na terenie RP:
pomoc domowa

opieka nad dziećmi

pomoc psychologiczna

opieka nad psami i kotami

usługa informacyjna

Zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie niżej 
wymienione świadczenia:

Wysokość świadczenia

Suma ubezpieczenia

OPCJA I OPCJA II OPCJA III

Śmierci Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku

100% sumy ubezpieczenia 12 000 PLN 16 000 PLN 40 000 PLN

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku (system świadczeń proporcjonalnych)

9 000 PLN 13 000 PLN 37 000 PLN

Jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci w 
wypadku komunikacyjnym

4 000 PLN 4 000 PLN 4 000 PLN

Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, 
będących przedmiotami ortopedycznymi i środków 
pomocniczych w wyniku nieszczęśliwego wypadku

3 600 PLN 4 800 PLN 6 000 PLN

Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego 
inwalidów

3 600 PLN 4 800 PLN 6 000 PLN

Zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie RP 
w wyniku nieszczęśliwego wypadku

2 400 PLN 3 200 PLN 8 000 PLN

Dzienne świadczenie szpitalne z tytułu pobytu w 
szpitalu w wyniku Nw na terenie RP

"w wysokości 45 PLN za dzień pobytu w 
szpitalu, płatne od 1-go dnia pobytu w 
szpitalu za każdy dzień, max za 90 dni"

4 050 PLN

Jednorazowe świadczenie z tytułu uciążliwości 
leczenia

1 % sumy ubezpieczenia 120 PLN 160 PLN 400 PLN

Jednorazowe świadczeniez tytułu uszczerbku na 
zdrowiu w wyniku ataku padaczki

150 PLN 180 PLN 450 PLN

Jednorazowe świadczeniez tytułu pogryzienia 
przez zwierzęta, pokąsania przez owady

150 PLN 180 PLN 450 PLN

Zryczałtowane koszty pogrzebu na terenie RP 600 PLN 600 PLN 600 PLN

Świadczenia Assistance na terenie RP TAK

Składka roczna za osobę: 14 PLN 18 PLN 43 PLN

Rozszerzenie zakresu o zawały serca i udary mózgu Składka roczna za osobę: 2 PLN 2 PLN 2 PLN

Składka roczna za osobę z rozszerzeniem o zawały serca i udary mózgu: 16 PLN 20 PLN 45 PLN


