ZGŁOSZENIE SZKODY W UBEZPIECZENIU NNW
EDU PLUS InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Jak zgłosić szkodę?
ONLINE

WEJDŹ NA:

www.interrisk.pl

RODZAJ ZDARZENIA:

INTERNETOWE
ZGŁOSZENIE SZKODY

WYPEŁNIJ FORMULARZ
ZGŁOSZENIA SZKODY

SZKODA NNW Z POLISY
MAJĄTKOWEJ / SZKOLNEJ

PISEMNIE

ZGŁOŚ
SZKODĘ

WSKAZANIE PRZEDMIOTU
SZKODY: SZKODA NA OSOBIE

TELEFONICZNE

POD ADRESEM:

MAILOWO

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
Przegr. Pocztowa nr 3334, 40-610 Katowice

22 575 25 25

szkody@interrisk.pl

Jakich dokumentów będziesz potrzebować?
Do zgłoszenia będą Ci potrzebne:
- imię i nazwisko ubezpieczonego oraz PESEL lub datę urodzenia;
- numer polisy;
- adres korespondencyjny, numer telefonu do kontaktu, adres e-mail;
- datę i opis zajścia zdarzenia, rodzaj doznanych obrażeń i ewentualnie potrzebnej pomocy.
Pamiętaj, że posiadanie poniższych dokumentów usprawni proces określenia przyczyny, odpowiedzialności, rozmiaru i wartości
szkody. W miarę możliwości przygotuj:
• dokumentację z udzielenia pierwszej pomocy np. karta wyjazdowa karetki pogotowia lub karta SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy),
• pełną dokumentację z przebiegu leczenia i rehabilitacji,
• zaświadczenie o zakończeniu leczenia i rehabilitacji,
• dowód osobisty Ubezpieczonego lub kartę pobytu/paszport w przypadku obcokrajowca,
• numer rachunku bankowego z danymi właściciela,
• własnoręcznie napisane oświadczenie o dacie i okolicznościach zdarzenia (jeśli zdarzenie miało miejsce w życiu prywatnym) lub
protokół powypadkowy BHP (w przypadku wypadku przy pracy) lub postanowienie prokuratury, notatka policyjna, wyrok sądu
z uzasadnieniem w przypadku wypadku komunikacyjnego i innych zdarzeń,
Do prawidłowej oceny Twojego zgłoszenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne,
skontaktujemy się z Tobą.

Jakie są etapy likwidacji szkody?
1
Zgłoszenie szkody

2
Ustalenie
odpowiedzialności
za szkodę

3
Ustalenie wysokości
trwałego uszczerbku na
zdrowiu na podstawie
przedstawionej
dokumentacji medycznej

4
Wypłata odszkodowania
na wskazany rachunek
bankowy

Formularz zgłoszenia roszczenia dostępny jest na stronie:
www.ubezpieczeniwszkole.pl
UBEZPIECZENIWSZKOLE.PL to strona, na której znajdują się informacje na temat ubezpieczenia szkolnego,
odpowiedzi na pytania w jaki sposób zgłosić szkodę, a także druki dotyczące zgłoszenia szkody oraz
Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

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.

