
Instrukcja elektronicznego zgłaszania szkody z ubezpieczenia szkolnego  

  

A. Proszę wejść na stronę internetową: https://www.interrisk.pl/  

Lub wpisać (wkleić) w pasek adresu https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1 w tym wypadku przejść od razu do 

punktu E niniejszej instrukcji. 

  

B. Proszę kliknąć baner „ZGŁOŚ SZKODĘ”  

  
  

C. Proszę kliknąć baner „INTERNETOWE ZGŁOSZENIE SZKODY”  

  

  

  

  

Po przekierowaniu na stronę internetowego zgłoszenia szkody, proszę zaznaczyć opcje „Szkoda na osobie”, 

następnie „Szkoda NNW z ubezpieczenia szkolnego” 

.  

 

Powinni zostać Państwo przekierowani na stronę nowego formularza pod adres: 

https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1 

 

 

 



  

D. W punkcie „Dane Polisy” należy wpisać serię i numer Polisy, które Szkoła uzupełni na przekazanym Państwu druku 

roszczenia na stronie trzeciej (np. seria EDU-F nr 000001).  Należy wybrać opcję ubezpieczenia „podstawowa”.  

 

E. W punkcie „Ubezpieczający” należy odnaleźć Szkołę, do której uczęszcza poszkodowane dziecko, wybierając 

odpowiednie opcje. Lub wpisać ręcznie 

  

F. W punkcie „Dane zgłaszającego szkodę” należy uzupełnić wszystkie rubryki wprowadzając swoje dane osobowe.  

  

G. W punkcie „Ubezpieczony” należy uzupełnić wszystkie rubryki wpisując dane poszkodowanego dziecka.  

  

H. W punkcie „Uprawniony” należy uzupełnić wszystkie rubryki wpisując dane rodzica lub prawnego opiekuna 

Ubezpieczonego (jeśli rodzic jest osobą zgłaszającą, wystarczy zaznaczyć punkt Zgłaszający = Uprawniony)  

  

I. Po uzupełnieniu danych należy nacisnąć przycisk „dalej” na dole strony.  

  

J. W punkcie „6. Przyczyna szkody”, należy wybrać odpowiednią opcję.  
  

K. W punkcie 7 należy odpowiedzieć na pytanie wybierając odpowiednią opcję.  
  

L. W punkcie „8. Rodzaj świadczenia”:  

• Jeśli ubiegają się Państwo odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 

należy zaznaczyć odpowiednie okno w podpunkcie „uszczerbek na zdrowiu”.  

• Jeśli ubiegają się Państwo o zwrot kosztów leczenia należy zaznaczyć okno „tak” w podpunkcie „czy wykupiono 

ubezpieczenia dodatkowe”, następnie zaznaczyć odpowiedni rodzaj kosztów i wpisać ich wysokość.  
• Jeśli ubiegają się Państwo o świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu należy zaznaczyć okno „tak” w podpunkcie „czy 

wykupiono ubezpieczenia dodatkowe”, następnie zaznaczyć odpowiednią przyczynę i podać okres pobytu w szpitalu.  

• Jeśli ubiegają się Państwo o inne świadczenie (np. poważne zachorowanie) należy zaznaczyć okno „tak”  

w podpunkcie „czy wykupiono ubezpieczenia dodatkowe”, następnie zaznaczyć odpowiednią opcję.  
  

M. W punkcie „9. Data i miejsce zdarzenia/zdiagnozowania choroby” należy wpisać datę i miejsce wypadku, lub datę 
zdiagnozowania choroby.  

  

N. Po uzupełnieniu danych należy nacisnąć przycisk „dalej” na dole strony.  

  

O. W punkcie „11. Opis zachorowania (okoliczności powstania szkody)” należy jak najdokładniej i wyczerpująco opisać 
okoliczności wypadku, zakres obrażeń i pozostałości po wypadku- blizny itp. W przypadku choroby należy opisać 
diagnozę i okoliczności zachorowania i nazwiska lekarzy prowadzących”  

  

P. W punktach 12, 13, 14 należy odpowiedzieć na pytania zaznaczając odpowiednią opcję.  
  

Q. W punkcie 15 jeśli prowadzone jest postępowanie karne lub cywilne w związku z wypadkiem należy uzupełnić dane, 

jeśli nie- należy pozostawić puste.  

  

R. W punkcie 16 należy wpisać osobę lub nazwę pogotowia, które udzieliło pierwszej pomocy poszkodowanemu.  

  

S. W punkcie 17 należy wpisać nazwę i adres placówki medycznej, w której prowadzone było dalsze leczenie.  

  

T. W punkcie „18. Czy leczenie z uwzględnieniem zleconej rehabilitacji zostało zakończone?”, należy zaznaczyć 
odpowiednią opcję. Wypłata odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu może nastąpić tylko po zakończeniu leczenia, 

chyba że wypadek był na tyle ciężki, że leczenie jest uciążliwe i długotrwałe.  

  

U. Po uzupełnieniu danych należy nacisnąć przycisk „dalej” na dole strony.  

  

V. Proszę zeskanować posiadane przez Państwa dokumenty:  

a Druk zgłoszenia roszczenia podbity i częściowo uzupełniony przez Szkołę.  

b Wszelką dokumentację medyczną.  
c Rachunki imienne lub faktury za koszty leczenia (jeżeli były poniesione), później pisemnie zostaną Państwo 

poproszeni o przesłanie oryginałów.  

  



W. W punkcie „19. Do zgłoszenia szkody dołączono:” należy załączyć wszystkie zeskanowane dokumenty, naciskając 

pole „opis załącznika” i z rozwijanej listy wybierając rodzaj dokumentu. Następnie należy nacisnąć pole „dodaj plik” i 

po otwarciu nowego okna wyszukać plik na dysku komputera.   

  

X. W punkcie „20. Forma odbioru świadczenia” należy wpisać imię i nazwisko właściciela konta, oraz nr konta, na które 

ma zostać przelane należne odszkodowanie.  

  

Y. W punkcie 21 należy zaznaczyć wszystkie oświadczenia (jest to konieczne do wysłania formularza).  

  

Z. Po uzupełnieniu danych należy nacisnąć przycisk „Wyślij” na dole strony.  

  

Na Państwa adres mailowy podany w formularzu w ciągu kilku minut powinno przyjść potwierdzenie złożenia 

wniosku. Następnie po zarejestrowaniu szkody przesłane zostanie do Państwa potwierdzenie rejestracji zgłoszenia 

szkody, wraz z nadanym jej numerem i danymi kontaktowymi do likwidatora.  

  

W ciągu 30 dni na Państwa adres pocztowy podany w formularzu powinna zostać przesłana decyzja Towarzystwa,  

a na podany nr konta należne świadczenie.  

  

  

W razie trudności lub pytań dotyczących elektronicznego zgłaszania szkód, proszę się kontaktować z Panem Norbertem 

Łomotowskim tel. 881 085 994, lub z biurem tel. (71) 795 90 44.  


