
 

              

     

 

 

 

 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO! 

 

Wychodząc Państwu naprzeciw przygotowaliśmy w roku szkolnym 2022/2023 

dwie propozycje składek ubezpieczenia dzieci. Pierwsza propozycja na 

składkę 45 zł, a druga  na 90 zł. Szczegółowy zakres wszystkich 

wariantów znajdą Państwo wewnątrz ulotki. 

 

Decyzję o wyborze wariantu ubezpieczenia pozostawiamy Państwu. 

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż ze względu na ubezpieczenie grupowe 

NNW dzieci/młodzieży/studentów zawarte w placówce oświatowej, oferujemy Państwu 

dodatkowe atrakcyjne zniżki w ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC, AC, NNW) jak  

i majątkowych (mieszkania, domy) w 35-ciu Towarzystwach Ubezpieczeniowych. 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego w celu 

      przygotowania Państwu korzystnej oferty ubezpieczeniowej 

 

 

 

 

 

 

 

             

 Umożliwiamy Państwu zakup ubezpieczenia online dedykowanego podopiecznym   

i pracownikom: ZESPOŁU PRZEDSZKOLI NR 4 W BIAŁYMSTOKU 

Aby przystąpić do wykupu ubezpieczenia wystarczy wejść na stronę: 

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline  

Podać numer ID Klienta: w4pxt 

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 razie trudności pomagamy przy wykupie ubezpieczenia 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 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 Sp. Z o.o. ul. Sienkiewicza 81/3 lok.109 15-003 Białystok 

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

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.  

W przypadku trudności przy wypełnieniu druku zgłoszenia roszczenia służymy pomocą 

telefonicznie bądź osobiście w biurze agenta. 

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

