Szanowni Państwo
Polisa ubezpieczeniowa EDU Plus w InterRisk daje ubezpieczonemu ochronę przez cały rok szkolny i podczas wakacji
(365 dni w roku, przez 24 godz./dobę).
Atutami tej polisy jest objęcie ochroną i wypłatą świadczeń między innymi w przypadku takich zdarzeń jak:

•

uszkodzenie ciała w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku, które wymagało interwencji lekarskiej w placówce
medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych (w przypadku gdy nie będzie uszczerbku na zdrowiu);

•

pobyt w szpitalu na skutek choroby oraz NNW; InterRisk wypłaca świadczenie za pobyt w szpitalu zarówno w przypadku
NNW (od 1 dnia) jak i choroby (od 2 dnia); warunkiem wypłaty świadczenia jest pobyt w szpitalu przez minimum 3 dni
(dzień wejścia i wyjścia traktowany jest jako dwa odrębne dni wg. OWU);

•

uszczerbek na zdrowiu, za który wypłacany jest odpowiedni procent SU (sumy ubezpieczenia) wskazanej na polisie na
podstawie TABELI NORM USZCZERBKÓW NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Dodatkowo to ubezpieczenie posiada uproszczoną, nieuciążliwą procedurę wypłaty świadczeń. Bez komisji lekarskich.
Wypłata świadczeń następuje na podstawie bardzo szybkich zgłoszeń, których można dokonać zarówno przez stronę
internetową jak i pocztą elektroniczną.

Szkody można zgłaszać w każdy zwyczajowo stosowany sposób, czyli:

TELEFONICZNIE

PISEMNIE

ELEKTRONICZNIE

za pośrednictwem
InterRisk Kontakt
22 212 20 12

wysyłając na adres:
InterRisk TU S.A.

Internetowo - za pośrednictwem strony internetowej
www.interrisk.pl
link poniżej:
https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new
pocztą elektroniczną wysyłając skany zgłoszenia i
dokumentacji medycznej (wskazanych w § 21 OWU)
na adres szkody@interrisk.pl

Przegr. Pocztowa nr 3334
40-610 Katowice

lub osobiście w dowolnej
jednostce InterRisk

Druk zgłoszenia roszczenia dostępny jest do pobrania na stronie
https://www.interrisk.pl/szczegoly-produktu/szkolne-edu-plus/
Wypełniony druk zgłoszenia szkody można też wysłać na adres agenta obsługującego polisę: (dane poniżej)
UWAGA
BON ZNIŻKOWY

50 zł
ale nie więcej niż 20% składki
Na zakup ubezpieczenia dla Ciebie (NNW Plus), Twojej Rodziny (Moja Rodzina), turystycznego (Bon Voyage),
mieszkania i domu oraz OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego*
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PROMOCJI W ODDZIAŁACH INTERRISK ORAZ U NASZYCH AGENTÓW
*tylko łącznie z obowiązkowym ubezpieczeniem budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (jeżeli te
obowiązkowe ubezpieczenia nie są zawarte łącznie – bony zniżkowe EDU PLUS nie mają zastosowania do nich).

W CELU REALIZACJI BONU RABATOWEGO PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM PRZEDSTAWICIELEM: (dane poniżej)

CENTRUM POLIS SP. Z O.O. ul. Przemysłowa 75 62-510 Konin
e-mail: ubezpieczenia02@centrumpolis.pl, tel.: 63 220 20 80
www.centrumpolis.pl

