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UBEZPIECZENIA

Warszawa, dnia 15 lipca 2021 r.
Pan Robert Stępień
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

Mamy przyjemność poinformować, że wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Naszych Klientów - Lekarzy
i Lekarzy Dentystów, będących jednocześnie właścicielami podmiotów leczniczych TU INTER Polska S.A. wprowadza
nowe ubezpieczenie majątkowe INTER Partner dla Medycyny.
INTER Partner dla Medycyny to kompleksowe ubezpieczenie majątku podmiotów leczniczych, które zapewnia ochronę
ubezpieczeniową placówki medycznej wraz z jej wyposażeniem. W ramach polisy oferujemy:
^ Bezgotówkową likwidację szkód majątkowych
^ Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) nawet na dowolną sumę ubezpieczenia bez
konieczności sporządzania jego wykazu
^ Ubezpieczenie środków obrotowych - produktów leczniczych i wyrobów medycznych
^ Ubezpieczenie leków/szczepionek wymagających przechowywania w specjalnych warunkach
S Maksymalną kwotę wypłaty odszkodowania za uszkodzony sprzęt elektroniczny
Szanując oczekiwania związane z szybką i profesjonalną obsługą potencjalnych szkód
w ramach ubezpieczenia INTER Partner dla Medycyny gwarantujemy ograniczone do minimum formalności
związane z likwidacją szkód. Zapewniamy pomoc w organizacji naprawy i pokrycie kosztów w razie wystąpienia
zdarzenia losowego.
Więcej informacji na temat ubezpieczenia
interpolska.pl/partner-dla-medvcvnv

INTER Partner dla Medycyny znajdą Państwo na stronie

Do Państwa dyspozycji pozostają także nasi doradcy, którzy pomogą w wyborze odpowiedniego wariantu
ubezpieczenia.
Mamy nadzieję, że nowe ubezpieczenie INTER Partner dla Medycyny będzie kompleksowym uzupełnieniem do pakietu
INTER Lekarz w ofercie TU INTER Polska dla lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących własne placówki lecznicze.
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