Procedura zgłszania roszczeń z tytułu ubezpieczenia NNW dzieci w roku szkolnym 2017 / 2018
w Publicznym Przedszkolu w Dobroniu.
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1. Zgłaszanie za pośrednictwem strony internetowej ubezpieczyciela: www.interrisk.pl
a. po otwarciu strony głównej, w środkowej prawej części ekranu odnajdujemy „ZGŁOŚ SZKODĘ”;
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b. pojawi się kolejny ekran, na którym, w górnej części odnajdujemy „INTERNETOWE ZGŁOSZENIE SZKODY”;
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c. na kolejnym ekranie odnajdujemy i zaznaczamy u dołu ekranu „Szkoda na osobie”;
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d. na kolejnym ekranie, w górnej jego części należy odszukać zakładkę „RODZAJ ZDARZENIA” i zaznaczyć opcję
„Szkoda NNW z ubezpieczenia szkolnego”;
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e. otworzy się wówczas ekran „Portal Klienta iKlient”. Zawiera on cztery kolejne strony w które należy wypełnić właściwymi danymi. Należy pamiętać, że ubezpieczający to Przedszkole a ubezpieczony, to dziecko, które uległo wypadkowi. Zaś zgłaszający, to rodzic lub opiekun prawny poszkodowanego dziecka.
Seria i numer polisy to: EDU-A/P 044529.
W przypadku pojawienia się wątpliwości lub trudności należy skontaktować się z infolinią: +48 22 212 20 12 (w godzinach od 6:00 do 22:00), Przedszkolem: +48 43 67 72 032 lub brokerem ubezpieczeniowym obsługującym zawarte
ubezpieczenie: + 48 608 039 149;
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f. w przypadku nie wpisaniu wymaganych do prawidłowej likwidacji świadczenia danych, przy próbie przejścia do kolejnego „ekranu” system upomni się o dane, które należy uzupełnić. Przykład poniżej;

g. następnie należy postępować zgodnie instrukcjami pojawiającymi się na ekranie;
h. należne odszkodowanie zostanie przelane na wskazane konto bankowe lub w inny wybrany przez zgłaszającego sposób;
i. skan polisy ubezpieczeniowej dostępny jest na stronie internetowej Szkoły pod adresem:
www.przedszkole.dobron.eu w zakładce: Do pobrania;
j. w tej zakładce znajdziemy również ogólne warunki ubezpieczenia wraz z wyłączeniami oraz trybem zgłaszania i rozpatrywania skarg zgłaszanych przez ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia;
k. należy pamiętać, że na zgłoszenie szkody – roszczenia z umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
mamy trzy lata od daty zdarzenia – wypadku. Nie należy jednak zbytnio zwlekać ze zgłoszeniem roszczenia, gdyż ze
względu na upływający czas możemy nie pamiętać wszystkich okoliczności wypadku lub dokumenty je potwierdzające
mogą zaginąć. Wówczas możemy mieć trudności w dochodzeniu naszych roszczeń lub czas ich uzyskania znacznie się
wydłuży.
2. Zgłaszanie roszeń za pośrednictwem infolinii InterRisk Kontakt.
a. należy zadzwonić pod numer +48 22 212 20 12 i postępować zgodnie z kolejnymi instrukcjami – wybierając stosowne opcje na klawiaturze telefonu;
b. należy wcześniej przygotować niezbędne informacje dotyczące Szkoły do której uczęszcza dziecko, serii i numeru polisy ubezpieczeniowej, danych dziecka jak i opisu samego zdarzenia oraz jego konsekwencji;
c. proces wypłaty odszkodowania będzie analogiczny jak przy zgłaszaniu szkody drogą internetową.
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W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości lub trudności w uzyskaniu należnego odszkodowania należy kontaktować się z brokerem obsługującym to ubezpieczenie pod numerem telefonu: +48 608 039 149.

