
 

Szanowni Państwo, 

Ubezpieczenie NNW dzieci naszej szkoły wzorem ubiegłego roku zawarte jest w formie 

zdalnej. Dzięki ofercie wirtualnej EDU Plus Online proces zawarcia i opłacenia polisy jest  

w pełni elektroniczny. Na stronie internetowej szkoły, na drzwiach szkoły oraz tablicach 

ogłoszeniowych znajdziecie Państwo plakat z adresem strony internetowej oraz kodem ID 

umożliwiający zawarcie umowy. Możliwe jest również zeskanowanie kodu QR oferty . 

InterRisk TU S.A. VIG przygotował dla Państwa trzy atrakcyjne oferty ubezpieczenia.  
To Państwo zdecydujecie, którą ofertę wybrać. 

• Proszę wejść na stronę:  
https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline 

• Wprowadzić numer kodu: n3b3s 

• Proszę wybrać wariant ubezpieczenia naciskając klawisz „kup ubezpieczenie” 
(przedtem należy pobrać Ogólne Warunki Ubezpieczenia i je zaakceptować); 

• Proszę wprowadzić dane Rodzica/Opiekuna w miejscu „Uzupełnij dane osoby 
zgłaszającej osobę Ubezpieczoną”, dane dziecka/dzieci w miejsce „Uzupełnij dane 
wszystkich osób, które będą objęte ubezpieczeniem”; 

Opłacenie składki odbywa się za pośrednictwem strony PayU.  
Na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia. 

W razie zaistniałej szkody proszę o kontakt: 

Marzena Baszun : tel.798 959 357 

Piotr Chołodowski: tel.601 800 670 

 

Dlaczego InterRisk 

InterRisk swoje pierwsze kroki stawiał 27 lat temu jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeń. Wywodzimy się ze 

środowiska oświatowego, dzięki temu znamy Państwa potrzeby i wspieramy nie tylko w ochronie uczniów, 

nauczycieli, pracowników i majątku szkoły, ale także pomagamy odnaleźć się w dynamicznie zmieniającej się 

rzeczywistości. Oferujemy: 

- ochronę ubezpieczeniową przez cały rok szkolny i w wakacje na całym świecie, zarówno w szkole jak i poza szkołą 

- szeroki zakres ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia nawet 50 000 zł 

- wyczynowe uprawianie sportu bez zwyżki składki w ubezpieczeniu grupowym w zakresie każdej oferty. 

- zgłoszenie szkody – osobiście, telefonicznie, korespondencyjnie, pocztą elektroniczną bądź za pośrednictwem 

internetowego systemu zgłoszenia szkody. W 2019 i 2020 roku nasz produkt został nagrodzony tytułem Rodzinnej 

Marki Roku za jakość i innowacyjność. Ubezpieczenie szkolne EDU Plus każdego roku doceniane jest również przez 

Klientów. 

 

Z poważaniem 

Marzena Baszun 

Menadżer Sprzedaży Agencyjnej 

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

