INTER Lokum dla Medycyny
Bezpieczeństwo Twojego domu i Twojego mienia
Po skończonej pracy wracasz do siebie, do swojego azylu, do swojego lokum. Nie martwisz się, czy wszystko jest
w porządku, bo wiesz, że ochronę mienia powierzasz najlepszym.Taką pewność daje Ci pakiet ubezpieczeń INTER Lokum,
który chroni Twój dom lub mieszkanie w możliwie najszerszym zakresie.

Dopasuj ubezpieczenie mienia do potrzeb związanych z wykonywanym przez Ciebie zawodem
medycznym.

INTER Lokum dla Medycyny to
ubezpieczenie nieruchomości, obiektów przydomowych, stałych
elementów budynku oraz znajdujących się w nim przedmiotów
ubezpieczenie mienia poza miejscem zamieszkania (torebka,
bagaż, domek letniskowy, nagrobek itp.)
OC w życiu prywatnym
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
ochrona i asysta prawna
assistance domowy, medyczny, samochodowy

Ochrona dedykowana
przedstawicielom branży medycznej
ubezpieczenie mienia służącego do
działalności gospodarczej, np. PC,
sprzęt elektroniczny medyczny,
unit stomatologiczny/ginekologiczny
ubezpieczenie torby medycznej
ubezpieczenie na wypadek agresji pacjenta

Okres ubezpieczenia INTER Lokum dla Medycyny
Polisę możesz zawrzeć na 1, 2 lub 3 lata. Składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w ratach.
System zniżek za dłuższe okresy ubezpieczenia:
Jednorazowa opłata składki za roczne ubezpieczenie

5% składki

Jednorazowa opłata składki za dwuletnie ubezpieczenie

10 % składki

Jednorazowa opłata składki za trzyletnie ubezpieczenie

15% składki

Honorujemy zniżki za bezszkodowość wypracowane przez Ubezpieczonego u innych Ubezpieczycieli.

Warianty ubezpieczenia INTER Lokum dla Medycyny:
INTER Lokum – ubezpieczenie oparte o katalog ryzyk nazwanych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje jedynie ryzyka
wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
INTER Lokum All Risk – ubezpieczenie o najszerszym zakresie, obejmującym wszystkie typowe zdarzenia losowe,
np. działania żywiołów, a także wszystkie inne zdarzenia, które nie zostały wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Najwyższa jakość opieki
Zakres i sumy ubezpieczenia
medycznej, komfort
Zakres ubezpieczenia
i bezpieczeństwo
każdego dnia

INTER LOKUM
ubezpieczenie na ryzykach nazwanych

INTER LOKUM All Risk
ubezpieczenie wszystkich ryzyk

Nieruchomość i elementy stałe

w zakresie

w zakresie

suma ubezpieczenia ustalana indywidualnie na podstawie
wartości odtworzeniowej (nowej)

suma ubezpieczenia ustalana indywidualnie na podstawie
wartości odtworzeniowej (nowej)

Nagłe zdarzenia dotyczące nieruchomości, których nie można
dziś przewidzieć ani nazwać

BRAK

w zakresie, poza katalogiem wyłączeń

Akty terroru

BRAK

w zakresie do 100 000 zł

Akcja ratownicza

w zakresie

w zakresie

Ruchomości
Ruchomości domowe (meble, RTV-AGD itp.)
Biżuteria

deklarowana suma ubezpieczenia
do 5 000 zł

deklarowana suma ubezpieczenia
do 10 000 zł

Ruchomości w pomieszczeniach przynależnych i budynkach
gospodarczych

10% sumy ubezpieczenia

20% sumy ubezpieczenia

Ruchomości na zabudowanych balkonach, loggiach, tarasach
Przepięcie
Koszty poszukiwania przyczyny szkody
Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie
Mienie służbowe
Siłowniki w bramach od kradzieży

do 2 000 zł
do 20 000 zł
do 10 000 zł
10% wartości szkody
do 5 000 zł
3 000 zł

do 3 000 zł
do 30 000 zł
do 20 000 zł
20% wartości szkody
do 5 000 zł
4 000 zł

w zakresie

w zakresie

Pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku
powietrznego, wiatr, grad, zaleganie śniegu lub lodu, pękanie
mrozowe, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi,
lawina, uderzenie pojazdu, fala uderzeniowa, dym i sadza,
upadek drzew i budowli, zalanie

Assistance
Assistance domowy, medyczny, samochodowy
(awaria pojazdu w miejscu ubezpieczenia)

INTER Zdrowie
Dodatkowe ubezpieczenia – za opłatą dodatkowej składki

Rozszerzenie zakresu OC

Ubezpieczenie zdrowotne dla firm

Kradzież z włamaniem i rabunek

OC poza Unią Europejską (z wyłączeniem USA, Kanady, Meksyku)

do 500 000 zł

Powódź

OC Lokatora

do 50 000 zł

Dewastacja, w tym graffiti

OC Sąsiada (za szkody powstałe wskutek zalania niezależnie od winy
Ubezpieczonego)

do 50 000 zł

Odpowiedzialność Cywilna na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej za szkody wyrządzone
osobom trzecim w związku z:
a) posiadaniem mienia (ruchomości i nieruchomości)
b) opieką nad niepełnoletnimi dziećmi
c) opieką nad posiadanymi przez Ubezpieczonego zwierzętami domowymi
d) amatorskim uprawianiem sportów rekreacyjnych np. jazda na rowerze
e) posiadaniem pasieki – do 6 uli

OC za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem koni
w celach rekreacyjnych

do 100 000 zł

Asysta Prawna – pomoc telefoniczna i mailowa

OC za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem żaglówki,
do 50 000 zł
jachtu o powierzchni żagla do 10 m2, łodzi motorowej, skutera wodnego,
rowera wodnego i kajaka

Asysta i Ochrona Prawna – wsparcie prawne do kwoty 10 000 zł

OC za szkody powstałe w związku z uprawianiem sportów ekstremalnych

do 100 000 zł

OC za szkody powstałe w związku z najmowaniem nieruchomości

do 500 000 zł

OC za szkody powstałe w związku z najmowaniem mienia ruchomego

do 50 000 zł

OC za szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem drona
o wadze do 5 kg

do 50 000 zł

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ogolne Warunki Ubezpieczenia dostępne są
w siedzibie TU INTER Polska S.A. lub na stronie www.interpolska.pl

Infolinia INTER
801 803 000
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
bok@interpolska.pl
www.interpolska.pl

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

