
 
 

Podstawowe informacje o Programie Edukacja Emeryt 
 

Program Edukacja Emeryt  - program ubezpieczeniowy w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na Ŝycie 
typ P Plus przygotowany przez PZU śycie S.A. dla Członków Klubu Nauczyciela Nauczycielskiej Agencji 
Ubezpieczeniowej S.A.(dalej „NAU”) i ich najbliŜszej rodziny.   
 
 
Jakie przywileje przysługuj ą z tytułu uczestnictwa w Programie?  
MoŜliwość ubezpieczenia bliskich na warunkach Programu. 

Uczestnik  programu Edukacja Emeryt ma  moŜliwość otrzymania bezpłatnie Karty Klubu Nauczyciela , która 
upowaŜnia do wielu zniŜek. Klub Nauczyciela jest autorskim programem NAU zrzeszającym społeczność 
oświaty. Jego członkom oferujemy nie tylko wyjątkowe rabaty na wybrane ubezpieczenia, ale równieŜ 
dodatkowe profity i wiele atrakcji, m.in. nawet do 20% zniŜki na wybrane ubezpieczenie auta, mieszkania 
/domu oraz zniŜki w róŜnych punktach usługowych, teatrach, aptekach, salonach fryzjerskich itp. 

Jak otrzyma ć kart ę Klubu Nauczyciela? 
NaleŜy wypełnić formularz karty na stronie www.nau.pl/klub  lub wypełnić formularz w formie papierowej i 
odesłać na adres NAU.  
 
Jak zgłosi ć do programu członków rodziny? 
Do Programu moŜe przystąpić współmałŜonek oraz pełnoletnie dzieci ubezpieczonego, którzy w dniu złoŜenia 
deklaracji przystąpienia ukończyli 18 rok Ŝycia i nie skończyli 69 lat.  
Proszę skontaktować się z NAU w celu uzyskania indywidualnego numeru konta, na który ma być opłacana 
składka. Następnie naleŜy dla kaŜdej osoby oddzielnie wypełnić deklarację przystąpienia, wskazując ten sam 
wariant ubezpieczenia co ubezpieczony główny, przesłać podpisaną deklarację do  NAU oraz opłacić składkę 
 
Jakie s ą terminy płatno ści składki?  
Składkę naleŜy opłacić najpóźniej do 5-go dnia kaŜdego miesiąca rozpoczynającego miesiąc ochrony (np. 
składkę za miesiąc grudzień naleŜy wpłacić do 5 –go grudnia) 
 
Co się stanie w przypadku braku wpłaty składki? 
W przypadku braku składki NAU,  nie zgłosi osoby jako ubezpieczonej w danym miesiącu na liście osób 
ubezpieczonych przekazywanej PZU śycie S.A. . W przypadku nie opłacenia składki (np. z powodu pobytu w 
szpitalu) naleŜy bezzwłocznie skontaktować się z NAU i poinformować o przyczynach braku wpłaty (np. pobyt 
w szpitalu). NAU podejmie decyzję co do dalszej ochrony. 
 
Jakie s ą obowi ązki ubezpieczonego? 
Opłacanie składki w terminie a właściwy rachunek bankowy NAU.  Zgłaszanie ubezpieczającemu (NAU) lub 
ubezpieczycielowi  (PZU śycie S.A.)  zmiany danych osobowych i teleadresowych ubezpieczonego  oraz 
uposaŜonych, zawartych w deklaracji przystąpienia.  
 
Do kiedy mo Ŝna kontynuowa ć ubezpieczenie?  
Do 75 roku Ŝycia. 
 
Czy mo Ŝna zmieni ć wariant ubezpieczenia? 
Tak, wariant ubezpieczenia moŜna zmienić w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia 
 
Czy mo Ŝna zrezygnowa ć z ubezpieczenia? 
Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Ubezpieczony ma prawo zrezygnować z ubezpieczenia w 
dowolnym czasie. W tym celu powinien przesłać pisemną rezygnację na adres NAU. Ochrona wygaśnie 
ostatniego dnia okresu (miesiąca), za który uiszczono składkę ubezpieczeniową. 

Szczegóły dotyczące Programu Edukacja Emeryt znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia typ P 
Plus dostępnych na stronie www.nau.pl /pplus . W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi 
Klientów NAU Do pod numerami tel. 801 11 22 55  lub 22 696 72 70 oraz adresem email bok@nau.pl,  od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.  



 
 
 
 

Procedura likwidacji szkody 
 

 

WaŜne: Szkod ę naleŜy zgłosi ć bezpo średnio do PZU śycie SA.   

 

Gdzie zgłosi ć wyst ąpienie zdarzenia obj ętego ubezpieczeniem?  
 
Zgłoszenia szkody lub roszczenia moŜna dokonać osobiście w dowolnie wybranym Oddziale Grupy PZU,  
 

Jak przebiega proces likwidacji szkody lub roszczen ia? 

1. Klient otrzymuje druk zgłoszenia szkody od pracownika PZU śycie SA. 
2.  Pracownik kseruje dokumenty otrzymane od Klienta  i oddaje mu oryginały. 
3. Pracownik PZU śycie S.A. przyjmujący zgłoszenie przesyła druk zgłoszenia i kopie dokumentów 

poszkodowanego Klienta do Centrali PZU śycie SA   (na adres Al. Jerozolimskie 89, 02-001 
Warszawa) 

4. PZU śycie SA ustala wysokość odszkodowania. 
5. Poszkodowany Klient dostaje odszkodowanie na konto bankowe wskazane w zgłoszeniu szkody. 

 
 
Jakie  dokumenty s ą wymagane przy zgłaszaniu szkody  (opcjonalnie w za leŜności od szkody): 
 

• dowód osobisty 
• odpowiednie wyciągi z akt Urzędu Stanu Cywilnego 
• karta szpitalna 
• orzeczenia szpitalne 
• orzeczenie lekarskie  
• dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy po nieszczęśliwym wypadku 
• dokumentacja medyczna z kontynuacji leczenia powypadkowego 
• akt zgonu 

 

Kiedy PZU wypłaci świadczenie?  

PZU śycie SA  zobowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia o zdarzeniu objętym odpowiedzialnością tego ubezpieczyciela, a w przypadku 
konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności- w termie 14 dni od daty ich wyjaśnienia.  

 

 
 
 


