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Troska o życie swoje i najbliższych, obawy związane z pracą oraz potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa mają wpływ na to, 
w jaki sposób myślimy o ubezpieczeniach. 
Poniżej przedstawiamy 5 najczęściej spotykanych obaw pracowników służby zdrowia, którzy często zapominają, że aby 
skutecznie chronić innych, powinni najpierw pomyśleć o swoim zdrowiu i życiu.

„Przyszłość moich najbliższych jest dla mnie najważniejsza”
Polisa na życie INTER Medyk Life zapewni bezpieczeństwo finansowe osobom, które otrzymają wysokie odszkodowanie  
w przypadku Twojej śmierci - nawet do 1 000 000 zł.

„Moje życie może się zmienić z tak wielu powodów. Nie chcę czekać, aby choroba, czy wypadek uczyniły mnie cię-
żarem dla najbliższych.”

Dzięki INTER Medyk life otrzymasz świadczenia pieniężne związane z pobytem w szpitalu, poddaniem się operacji, 
rozpoznaniem i leczeniem poważnej choroby.

„Pracuję na kontrakcie w szpitalu, a po pracy przyjmuję pacjentów w swoim gabinecie. Boję się, że dłuższa choroba 
może pozbawić mnie jakichkolwiek przychodów, a moją rodzinę narazić na niestabilność finansową”

Ubezpieczenie INTER Medyk Life zapewnia możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych na czas dłuższej 
niezdolności do pracy. Możesz otrzymać nawet do 9 000 zł miesięcznie!

„Pracując w szpitalu, codziennie mam kontakt ze szkodliwymi substancjami. Mogą mi się przytrafić silne zatrucie  
lub inne skutki uboczne zanieczyszczenia. Czy mogę uzyskać odszkodowanie z tytułu trudnych warunków pracy?”

Na wypadek takich właśnie sytuacji, wprowadziliśmy dedykowany pakiet ryzyk medycznych, obejmujący choroby 
najczęściej związane z pracą w zawodzie medycznym. Jego zakres obejmuje 7 najczęściej występujących problemów 
zdrowotnych w branży medycznej.

„Czy moje ubezpieczenie na życie może przydać mi się w przypadku problemów zdrowotnych?”
Oczywiście! Atrakcyjny pakiet Assistance w ubezpieczeniu INTER Medyk Life obejmuje m.in. pomoc domową po ho-
spitalizacji, transport medyczny, sprzęt rehabilitacyjny, pomoc medyczną za granicą czy dostawę leków.

INTER Medyk Life 
Ubezpieczenie na życie ze świadczeniem  
z tytułu czasowej i trwałej niezdolności do pracy



ZAKRES ŚWIADCZEŃ

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego przy pracy  80 000 zł 200 000 zł 100 000 zł 130 000 zł 1 000 000 zł brak

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy 60 000 zł 150 000 zł 80 000 zł 110 000 zł 700 000 zł brak

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego  60 000 zł 150 000 zł 80 000 zł 110 000  zł 700 000 zł brak

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW  50 000 zł 100 000 zł 70 000 zł 90 000 zł 400 000 zł brak

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu  50 000 zł 100 000 zł 70 000 zł 90 000 zł 200 000 zł 6 miesięcy

Śmierć Ubezpieczonego  25 000 zł 50 000 zł 35 000 zł 45 000 zł 150 000 zł brak

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW (za 1% uszczerbku) 300 zł 500 zł 400 zł 500 zł 1 000 zł brak

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału lub udaru mózgu 
(za 1% uszczerbku) 

300 zł brak 400 zł 500 zł brak 3 miesiące

Poważne zachorowania Ubezpieczonego (47 jednostek chorobowych) 4 000 zł 10 000 zł 5 000 zł 7 000 zł 20 000 zł 90 dni

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW (stawka dzienna - płatne do 14 dni) 100 zł 100 zł 120 zł 150 zł 300 zł brak

za kolejne dni: 50 zł 50 zł 60  zł 75 zł 150 zł brak

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu choroby (stawka dzienna - płatne do 14 dni) 50 zł 50 zł 60 zł 75 zł 150 zł 30 dni

za kolejne dni: 25 zł 25 zł 30 zł 38 zł 75 zł 30 dni

Pobyt Ubezpieczonego na OIOM (powyżej 24 godzin) 500 zł 500 zł 600 zł 750 zł 1 500 zł 30 dni

Operacja chirurgiczna Ubezpieczonego (katalog 539 operacji) 2 000 zł brak 3 000 zł 5 000 zł brak 180 dni

Śmierć współmałżonka  10 000 zł brak 12 000 zł 14 000 zł brak 6 miesięcy

Śmierć współmałżonka w wyniku NW  15 000 zł brak 18 000 zł 21 000 zł brak brak

Śmierć dziecka 5 000 zł brak 6 000 zł 7 000 zł brak 6 miesięcy

Śmierć dziecka w wyniku NW  10 000 zł brak 12 000 zł 14 000 zł brak brak

Urodzenie dziecka 800 zł brak 1 200 zł 1 500 zł brak 9 miesięcy

Urodzenie dziecka z wadą wrodzoną 2 000 zł brak 3 000 zł 4 000 zł brak 9 miesięcy

Urodzenie martwego dziecka 2 000 zł brak 3 000 zł 4 000 zł brak 3 miesiące

Osierocenie dziecka 3 500 zł brak 4 500 zł 5 500 zł brak 6 miesięcy

Śmierć rodzica lub teścia 1 000 zł brak 1 200 zł 1 500 zł brak 6 miesięcy

Pakiet usług Assistance tak tak tak tak tak brak

Składka         49  zł         49  zł         69  zł         89  zł         159  zł

Ubezpieczenie niezdolności do pracy w wyniku choroby  
lub/i nieszczęśliwego wypadku (NW)

INTER Medyk Life - ubezpieczenie na życie

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa
tel. 801 803 000 | zycie@interpolska.pl | www.interpolska.pl

Tutaj masz do nas najbliżej! Nasi specjaliści czekają na Ciebie.

Wykupienie samego ubezpieczenia niezdolności do pracy jest możliwe jedynie łącznie z ubezpieczeniem na wypadek śmierci z sumą ubezpieczenia 1000 zł  
i składką dodatkową 1 zł.

Jedyne na rynku ubezpieczenie na wypadek chorób zawodowych najczęściej występujących w branży medycznej: uszkodzenie wzroku przez laser | urazy kręgosłupa | 
zatrucia środkami medycznymi | uszkodzenie słuchu przez ultradźwięki | zakażenie HIV/WZW | zespół stresu pourazowego | czy uszczerbek na zdrowiu  
w wyniku agresji pacjenta.

Pakiet ryzyk medycznych - za jedyne 7 zł

60 - 69 lat

Świadczenie dzienne 150 zł (kwota gwarantowana)

CHOROBA lub NW

18 - 39 lat

40 - 49 lat
50 - 59 lat

CHOROBA lub NWNW

SKŁADKA MIESIĘCZNA

NW

Świadczenie dzienne 300 zł 
(suma kwoty gwarantowanej i kwoty doubezpieczenia)GRUPA  

WIEKOWA

105
135
175
225

61
71
91
111

170
210
290
400

93
113
143
173

WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV WARIANT V

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
OKRES 

KARENCJI
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