
9. Sposob zglaszania szkod
Zgloszenia szkod
- online z wykorzystantem formularza dostppnego pod adresem https //wvw,interrisk pliinterrisk/zqlos-szkode/
- telefonicznie za poSrednictwem Call Center pod nr telefonu - 022 2j2-20-12,
- prsemnie pocztq elektronicznq na adres mail: szkodv@interrisk.pl
- pisemnie za poSrednrctwem poczty na adres: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie'162
02-342 Warszawa z wykorzystaniem druku zgloszenia podpisanego przez Ubezpieczonego (prawnego opreKuna),
ktory jest dostgpny pod adresem:
httDs //www.tnterrisk.pllfileadmin/user upload/dokumentv do pobrania/roszczenie edu plus.pdf,

1 0. Postanowienia kofi cowe
10.1. Ogolne i szczegolne warunki ubezpieczenia ktorymi posluguje sig lnterRisk TU S.A. VIG (aktualne na dzien
skladania ofert) i ktore wskazuje w dokumencie potwierdza)qcym ochrong ubezpieczeniowq w zakresie ryzyk
okreSlonych w SIWZ majq zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie. JeSli ogolne lub
szczegolne warunki ubezpieczenia stosowane przez InterRisk TU S.A. VIG nie przewidujq wymaganego zakresu
ochrony przyjmuje sig 2e zostanie on rozszerzony i dostosowany do wymogow SIWZ w drodze postanowien
dodatkowych Tylko takie zapisy ogolnych i szczegolnych warunkow ubezpieczenia uznale siq za dozwolone, ktore
nie sq sprzeczne z wymaganiami okreslonymi w SIWZ.
10.2. Przez caly okres wykonywania zamowienia lnterRisk TU S.A VIG gwarantuje niezmiennoSc ogolnych i

szczegolnych warunkow ubezpieczenia. Wyjqtek od tej zasady dopuszczalny bgdzie w przypadku zmian
obowtqzulqcego prawa. w jakim zmiany te dotyczyc bqdq postanowien umow ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.

DANE KONTAKTOWE:

Ubezpieczyciel Broker u bezpieczen iowy

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
z siedzibq w Warszawie ul Noakowskiego 22

lll 0ddzial w Warszawie
ul. Powqzkowska 44C

01-797 Warszawa

Renata Sowinska
renata sowinska@interrisk,pl

Michal iakubrak
mrchal rakubiak@interrisk pl

tel.22 452 51-70

Inter.Broker Sp. z o.o.
ul. Zeglarska 31

87-1 00 Torun

tel. 56 658 42 60

faks 56 658 42 61

mail: interbroker@interbroker pl

Kalarzyna Magdzinska

tel 56 658 42 81

kom 697 990 001

mail : k. maqdzinska@interbroker. pl

Kontakt w sprawach roszczen - osoba obslugujqca ubezpieczenie u danego Ubezpieczajqcego broker
ubezpieczeniowy
Kontakt w sprawach odwolan - wqtpliwoSci dotyczqcych wysokoSci wyplaconego swiadczenia albo braku
wyplaly - broker ubezpieczeniowy

W celu zapoznania sig z 0golnymi Warunkami Ubezpieczenia, SIWZ, ofert4 Ubezpieczyciela i pozostalymi dokumentami
przetargowymi proszq o kontakt z Brokerem ubezpieczeniowym, ktory te dokumenty udostqpni w calo$ci lub w interesujqcym
Panstwa fragmencie.

Niniejsza informacja zostala pnygotowana w oparciu o zapisy Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamowienia, ofertg zlo2onq pzez
InterRisk TU S.A. VIG w postgpowaniu przetargowym oraz 096lnych Warunkow Ubezpieczenia zloionych wraz z ofertq.
Przypominamy, ie w przypadku rozbieinoSci pomiqdzyzapisami 0golnych Warunkow Ubezpieczenij(OWU) iumowy

u bezpieczen ia, pierwszenstwo majq zapisy SIWZ.


