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VIG - silny akcjonariusz, lider w regionie

•

Ubezpieczamy co roku około dwa

miliony dzieci i młodzieży szkolnej. To sprawia, że musimy

działać sprawnie. Nasze unikatowe i nowatorskie rozwiązanie zapewnia wysoki poziom świadczonych
usług, a Klientom – wygodę
•

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom mamy także szybki kontakt ze szkołą lub inną placówką
oświatową, co sprawia, że nasi Klienci chwalą nas za sprawność działania i transparentność
informacji

•
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Zgłoszenie szkody i jej status online na www.interrisk.pl

InterRisk Kontakt
…..



22 212 20 12



www.interrisk.pl



szkody@interrisk.pl



oddziały

24h

Jesteśmy do dyspozycji codziennie,
przez całą dobę

99%

99% telefonów odbieramy nie później
niż po trzecim sygnale

220

Odbieramy 220 tys. telefonów rocznie

tys.
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Zgłoszenie szkody i jej status online na www.interrisk.pl
 Wejdź na www.interrisk.pl
 Kliknij „Zgłoś szkodę”, a
następnie „Internetowe
zgłoszenie szkody”
 Wskaż, co się stało i jaką
szkodę chcesz zgłosić („szkoda
na osobie”)
 W pozycji „Rodzaj zdarzenia”
zaznacz „Szkoda z
ubezpieczenia szkolnego”
 Wypełnij pozostałe pola
 Załącz dokumentację
medyczną
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Telemedycyna dostępna tylko w InterRisk!
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Ważne dla Menadżerów Sprzedaży
•

Poinformuj pośredników o procesie likwidacji szkód w ubezpieczeniach szkolnych. Rekomenduj
zgłoszenie szkody online

•

Monitoruj należności z polis szkolnych. Poinformuj Agentów, jak wygląda proces weryfikacji
należności i zwróć uwagę na obowiązujące terminy, tj.
•

Przesłanie do CR aneksów rozliczających liczbę uczniów i korygujących przypis - do 31.10.2017r.

•

Przekazanie zainkasowanych składek za polisy szkolne do InterRisk - do 31.10.2017r.

•

Przesłanie przez CR do oddziałów listy nieopłaconych polis szkolnych zakwalifikowanych do wysłania
wezwania do zapłaty – do 15.11.2017r.

•

Wysyłka wezwań do zapłaty do placówek oświatowych - 18.11.2017r.

•

Całkowite rozliczenie akcji szkolnej - do 09.12.2017r., a w przypadku uczelni wyższych - do 09.01.2018r.

Pamiętaj, że opłacona składka za ubezpieczenie szkolne jest podstawą likwidacji szkody
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Ważne dla Agentów
•

Dodaj listę osób ubezpieczonych jako załącznik do polisy; możesz zrobić zdjęcie lub dołączyć plik w
formacie xls, pdf, jpg

•

Dzięki temu w razie szkody nie będziemy musieli potwierdzać, czy dziecko jest objęte
ubezpieczeniem i szybciej wypłacimy odszkodowanie

•

Prześlij do CR aneksy rozliczające liczbę uczniów i korygujące ostateczny przypis składki najpóźniej
do 31.10.2017r.

•

Przekaż zainkasowane składki za polisy szkolne do 31.10.2017r.

•

Po terminie płatności składki wynikającym z umowy ubezpieczenia CR rozpocznie proces
windykacji składki. Pamiętaj, że opłacona składka za ubezpieczenie szkolne jest podstawą
likwidacji szkody
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Ważne dla Likwidatorów szkód
•

Sprawdź termin płatności składki w systemie InterRisk; polisy nieopłacone po terminie płatności
zgłoś do CR w celu potwierdzenia statusu polisy: opłacona/ nieopłacona

•

Sprawdź po numerze polisy zakres ubezpieczenia; zwróć uwagę na warunki szczególne do polisy

•

W przypadku umów ubezpieczenia zawartych w aplikacji Edu Plus zapłatę składki sprawdzisz

przesyłając zapytanie na adres: portal@interrisk.pl (podaj dane ubezpieczonego i numer polisy) lub
na liście zbiorczej otrzymanej od Zespołu Portalowego
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