
Ubezpieczenie NNW
 

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim zawarła
polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków z towarzystwem ubezpieczeniowym

InterRisk TU S.A.
 

Składka wynosi 53 zł.
 

Ochrona ubezpieczeniowa trwa od 1.09.2021 do 31.08.2022.
 

Z powodu sytuacji epidemiologicznej płatność za ubezpieczenie będzie dokonywana przelewem.
 

W ramach jednej atrakcyjnej składki bez dodatkowych opłat ubezpieczymy wszystkich, którzy
uczestniczą zarówno na szkolnych zajęciach sportowych (WF, SKS, zawody szkolne) jak i tych, którzy

uprawiają sport poza szkołą w klubach sportowych w ramach wyczynowego uprawiania sportu.
Ubezpieczymy uprawiających takie dyscypliny sportu jak taewondo, karate, taniec, piłka nożna, piłka

ręczna, siatkówka, koszykówka. Ubezpieczenie zawiera również świadczenie z tytułu pobytu osoby
w szpitalu w wyniku NW jak i choroby (w tym COVID-19).

 
Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest opłacenie składki na podany rachunek bankowy oraz
wpisanie w tytule imienia i nazwiska dziecka, daty jego urodzenia, telefonu rodzica, placówki do której

uczęszcza dziecko. 
 

Tytuł: Jan Kowalski,12.10.2011,tel.600123456,SP1
 

Numer konta bankowego do wpłaty składki w wysokości 53 zł:
 

InterRisk
14 1870 1045 2078 1060 6570 0001

 
W razie pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego lub wizyty w biurze, które znajduje się w

Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Jana Pawła II 27.
 

Ubezpieczenia

Firma ubezpieczeniowa UNEA Maciej Paczkowski z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, ul. Jana Pawła II 27 została wpisana do rejestru
przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON 382064171, NIP 731-201-51-33. Zezwolenie
na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zostało wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11637454/P.

UNEA Maciej Paczkowski
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Jana Pawła II 27
NIP 731-201-51-33 REGON 382064171 KNF 11637454/P
+48 660 064 066 - maciej.paczkowski@unea.pl
www.unea.pl

Zapraszamy do skorzystania z oferty ubezpieczenia w firmie unea.pl.
Oferujemy atrakcyjne zakresy oraz warunki ubezpieczenia.



Ubezpieczenie NNW
 

W roku szkolnym 2021/2022 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim zawarła
polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków z towarzystwem ubezpieczeniowym

InterRisk TU S.A.
 

Składka wynosi 53 zł.
 

Ochrona ubezpieczeniowa trwa od 1.09.2021 do 31.08.2022.
 

Z powodu sytuacji epidemiologicznej płatność za ubezpieczenie będzie dokonywana przelewem.
 

W ramach jednej atrakcyjnej składki bez dodatkowych opłat ubezpieczymy wszystkich, którzy
uczestniczą zarówno na szkolnych zajęciach sportowych (WF, SKS, zawody szkolne) jak i tych, którzy

uprawiają sport poza szkołą w klubach sportowych w ramach wyczynowego uprawiania sportu.
Ubezpieczymy uprawiających takie dyscypliny sportu jak taewondo, karate, taniec, piłka nożna, piłka

ręczna, siatkówka, koszykówka. Ubezpieczenie zawiera również świadczenie z tytułu pobytu osoby
w szpitalu w wyniku NW jak i choroby (w tym COVID-19).

 
Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest opłacenie składki na podany rachunek bankowy oraz
wpisanie w tytule imienia i nazwiska dziecka, daty jego urodzenia, telefonu rodzica, placówki do której

uczęszcza dziecko. 
 

Tytuł: Jan Kowalski,12.10.2011,tel.600123456,SP1
 

Numer konta bankowego do wpłaty składki w wysokości 53 zł:
 

InterRisk
14 1870 1045 2078 1060 6570 0001

 
W razie pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem 660-064-066 lub wizyty w biurze,

które znajduje się w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Jana Pawła II 27.
 

UNEA Maciej Paczkowski
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Jana Pawła II 27

NIP 731-201-51-33 REGON 382064171 KNF 11637454/P
 
 

https://rpu.knf.gov.pl/search/agentsEmployee/11637454%2FP/338804

