
 

 

 

                 Aktualna sytuacja w Polsce i na świecie to wyzwania i zadania, do 

których powinniśmy podejść w sposób świadomy i mądry. To, co do tej pory było zwykłą czynnością, 

współcześnie wymaga nowych reguł. Dotyczy to także procesu płatności, którą możemy wykonać szybko, 

wygodnie, ale przede wszystkim BEZPIECZNIE. Mając na uwadze powyższe, umożliwiamy Państwu zakup 

ubezpieczenia przedszkolnego online, dedykowanego dla przedszkolaków i pracowników:  

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO  NR 8 BAJKA W BIAŁYMSTOKU 

Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczy wejść na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline 

Podać numer ID Klienta: 9hjq5 

Lub zeskanować kod QR, który przekieruje bezpośrednio na stronę oferty:  

                                                                               

   Następnie należy wpisać wszystkie dane niezbędne do ubezpieczenia (imię, nazwisko, pesel zarówno 

ubezpieczonego jak i rodzica lub opiekuna prawnego oraz adres e-mail na który zostanie wysłane 

potwierdzenie zakupu ubezpieczenia) oraz dokonać płatności za polisę online. 

 W przypadku trudności pomagamy w biurze agenta osobiście lub telefonicznie pod numerami: 531 499 933    

oraz 518 653 853.                                          JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ?? 

pobrać i wypełnić druk zgłoszenia roszczenia dostępny w sekretariacie placówki edukacyjnej, biurze agenta 

lub na stronie internetowej www.kapital.net.pl oraz złożyć go w biurze agenta, wysłać na adres listem 

poleconym lub na skrzynkę e-mail: kapitalkrzywiec@onet.pl 

 Adres:  Kapitał Krzywiec ul. Sienkiewicza 81/3 lok.109 15-003 Białystok 

Kontakt: 85/676-10-40;  531 499 933;   518 653 853 

     wraz z drukiem zgłoszenia roszczenia należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej informującej o 

rodzaju zdarzenia, przebiegu leczenia, kartę informacyjną ze szpitala, potwierdzenie zakończenia leczenia 

oraz oryginał faktury za wyroby medyczne 

Wypłatę świadczenia T.U. dokonuje na podany numer rachunku bankowego w druku zgłoszenia roszczenia.  

Ogólne warunki ubezpieczenia wraz z postanowieniami odmiennymi są dostępne w placówce edukacyjnej, 

biurze agenta i na stronie internetowej www.kapital.net.pl oraz w Oddziale T.U.  InterRisk S.A. Vienna 

Insurance Group ul. Warszawska 34,15-062 Białystok, tel. 85 743-58-07. 

W przypadku trudności przy wypełnieniu druku zgłoszenia roszczenia służymy pomocą telefonicznie bądź 

osobiście w biurze agenta. 

BIURO AGENTA KAPITAŁ – KRZYWIEC 

 

 

 

 

 

               

     

 

 

 

 

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO! 

 Wychodząc Państwu naprzeciw w związku z licznymi pytaniami  

o wyższe sumy ubezpieczenia dla dzieci przygotowaliśmy w tym roku 

szkolnym 2020/2021 dwie propozycje składek. Pierwsza propozycja  

na składkę 40 zł wzorem lat ubiegłych, druga zaś na składkę 90 zł. 

Szczegółowy zakres obu wariantów znajdą Państwo wewnątrz ulotki. 

Decyzję o wyborze wariantu ubezpieczenia pozostawiamy  

dla Państwa. 

 

 
 


