 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej fizjoterapeuty (OC)
 Ochrona prawna w przypadku roszczeń i w trakcie trwania procesów
sądowych
 Ochrona przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny
 Ubezpieczenie szkód powstaych w mieniu
 Świadczenia finansowe podczas niezdolności do pracy



Zagrożenia w pracy fizjoterapeuty

Jako fizjoterapeuty wykonujący swój zawód w Polsce powinieneś posiadać
ubezpieczenie OC oraz ochrony prawnej na wypadek wyrządzenia lub podejrzenia
wyrządzenia szkody pacjentowi. Gdy jesteś w trakcie realizowania praktyk również
potrzebujesz ubezpieczenia OC a także od nieszczęśliwych wypadków NNW – typowo dla
fizjoterapeutów. Ubezpieczenie NNW obejmować powinno ochronę przed skutkami
ekspozycji na materiał zakaźny (HIV, WZW). Taka ochrona jest szczególnie ważna
w trakcie procesów cywilnych, które zawsze w
wiążą
iążą się z kosztami,
są czasochłonne i mogą zaszkodzić Twojemu wizerunkowi bez względu na to, czy
stawiane Ci zarzuty są uzasadnione, czy nie.
Wykonując zawód fizjoterapeuty powinieneś upewnić się, że posiadasz ochronę
odpowiednią do poziomu ryzyka oraz sposobu prowadzenia działanlości gospodarczej.
Jeśli coś pójdzie nie tak, ożesz odpowiadać nie tylko za działania swoje, ale także swoich
partnerów.



Kompleksowa ochrona
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej fizjoterapeuty – obejmujące wszystkie
obszary aktywności zawodowej, wszędzie tam, gdzie pracujesz ze swoimi
pacjentami
Ochrona prawna w przypadku roszczeń i w trakcie trwania procesów sądowych
Refundacja kosztów
kosztów badań w kierunku obecności wirusów HIV i WZW wraz
z refundacją kosztów kuracji antyretowirusowej
Wypłata świadczeń za szkody związane z agresją pacjenta
Ubezpieczenie na wypadek naruszenia praw pacjenta
Pakiet INTER Fizjoterapeuci możesz rozszerzyć o:
- roczne ubezpieczenie turystyczne dedykowane branży medycznej
- ubezpieczenie nieruchomości i mienia służącego do działalności gospodarczej
np. stołu do terapii manualnej
- ubezpieczenie na życie z chorobami zawodowymi w zakresie
- finansowe
ansowe zabezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy
w wyniku choroby lub wypadku dla osób prowadzących własną działalność
gospodarczą



Grupa INTER w Polsce – partner dla medycyny
Grupa INTER w Plsce to dwa towarzystwa ubezpieczeń: TU INTER Polska S.A.
i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz spółka INTER Assistance Sp. Z o.o. Akcjonariuszem
towarzystw jest niemiecka Grupa Ubezpieczeniowa INTER, której początki sięgają 1926
roku a dziś jest ona jedną z wiodących marek w Niemczech oferujących ubezpieczenia
zdrowotne oraz specjalistyczne programy ubezpieczeniowe.
Oferta Grupy INTER w Polsc obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne,
majatkowe oraz ubezpieczenia na życie, skierowane zarówno do Klientów
indywidualnych, jaki i instytucjonalnych. Szczególnym odbiorcą naszych usług jest branża
medyczna, dla której tworzymy wyspecjalizowane pakiety ubezpieczeniowe.

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa
Tel. +48 22 333 75 00
interpolska@interpolska.pl
www.interpolska.pl

Infolinia INTER:
801 188 880

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

