Praca ratownika medycznego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością
i ryzykiem związanym z często ekstremalnie trudnymi warunkami
udzielania pomocy chorym lub poszkodowanym w wypadkach.

Poczuj się bezpiecznie

Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupy zawodowej, INTER stworzył
dedykowany pakiet ochrony ubezpieczeniowej zapewniający poczucie
bezpieczeństwa w przypadku błędów medycznych lub zdarzeń
niepożądanych, a także w sytuacjach losowych. Pakiet ten powstał we
współpracy z przedstawicielami środowiska ratowników medycznych.

INTER Ratownicy Medyczni to:
Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Ratownika Medycznego - suma gwarancyjna do 500 000 Euro
Ochrona uszkodzeń powstałych w karetkach i sprzęcie medycznym
Finansowe zabezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy w wyniku choroby lub wypadku dla osób pracujących na kontrakcie
Wypłata świadczeń w przypadku agresji pacjenta lub jego otoczenia – jedyna na rynku oferta w tym zakresie
Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku szkód powstałych podczas udzielania pierwszej pomocy poza granicami Polski
oraz transportu medycznego na terenie Europy
Możliwość elastycznego komponowania pakietu ubezpieczeń

Skomponuj swoją własną ochronę ubezpieczeniową
INTER OC Dobrowolne

Składka już od 60 PLN rocznie

1.
2.
3.
4.

Ochrona przed ﬁnansowymi konsekwencjami błędów medycznych, zdarzeń niepożądanych i szkód w mieniu pacjenta
Sumy gwarancyjne nawet do 500 000 Euro
Możliwość wykupienia ochrony uwzględniającej szkody w karetkach i sprzęcie medycznym
Możliwość rozszerzenia ochrony o szkody wyrządzone podczas udzielania pomocy poza granicami RP oraz podczas transportu
medycznego pacjenta z zagranicy
5. Składka już od 60 PLN rocznie

INTER Ochrona Prawna

Składka już od 56 PLN rocznie

1. Pomoc prawna w życiu zawodowym, prywatnym i w ruchu drogowym
2. Pokrycie kosztów pełnomocnika, zarówno w sprawach medycznych jak i związanych z wypadkiem komunikacyjnym
oraz w życiu prywatnym
3. Opiniowanie kontraktów ze Stacją Pogotowia Ratunkowego
4. Składka już od 56 PLN rocznie

INTER Ochrona HIV / WZW
1.
2.
3.
4.
5.

Ubezpieczenie chroniące przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny
Refundacja kosztów badań w kierunku obecności wirusów HIV i WZW
Refundacja kosztów kuracji antyretrowirusowej
Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o jedyną na rynku Klauzulę Agresji Pacjenta
Składka już od 74 PLN rocznie

INTER Tour 365
1.
2.
3.
4.

Składka już od 70 PLN miesięcznie

Ubezpieczenie dla osób pracujących na podstawie umowy cywilno - prawnej
Świadczenia dzienne są wypłacane, gdy w wyniku choroby lub wypadku nie możesz wykonywać pracy i uzyskiwać przychodów
Płacimy za każdy dzień niezdolności do pracy, maksymalnie do 180 - go dnia
Składka już od 70 PLN miesięcznie

INTER Medyk Life
* Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej wrozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Składka już od 217 PLN rocznie

Roczne ubezpieczenie turystyczne dla przedstawicieli zawodów medycznych ważne na całym świecie
Ubezpieczenie obejmuje ochronę związaną z pracą w zawodzie medycznym za granicą (pobyt do 45 dni)
Wybierając wariant rodzinny / partnerski zapewnisz ochronę całej swojej rodzinie, bez względu na jej wielkość
Składka już od 217 PLN rocznie

INTER Kontrakt
1.
2.
3.
4.

Składka już od 74 PLN rocznie

Składka już od 47 PLN miesięcznie

1. Ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich najbliższych na wypadek choroby, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci
2. Możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o pakiet ryzyk związanych z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego
takich jak:
choroba kręgosłupa
zespół stresu pourazowego
przewlekłe zatrucie spowodowane ekspozycją na leki
trwałe uszkodzenie słuchu spowodowane ekspozycją na ultradźwięki
3. Ograniczenie karencji w przypadku wcześniejszego ubezpieczenia w innym programie
4. Składka już od 47 PLN miesięcznie
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