
Najwyższa jakość opieki
medycznej, komfort  

i bezpieczeństwo każdego dnia

INTER Zdrowie
Ubezpieczenie zdrowotne dla firm
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INTER Medyk Life
Ubezpieczenie na życie z dodatkową opcją na wypadek niezdolności do pracy
Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy dedykowane jest osobom wykonującym zawody medyczne  
w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej

Ubezpieczenie INTER Medyk Life to:

 – Wysokie świadczenia z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego

 – Zabezpieczenie finansowe rodziny w przypadku śmierci Ubezpieczonego

 – Świadczenie pieniężne wypłacane w przypadku czasowej lub trwałej niezdolności do pracy w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku

 – Nawet do 18 000 zł miesięcznie na pokrycie zobowiązań finansowych w życiu zawodowym i prywatnym

Pod warunkiem, że niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie minimum 31 dni w wyniku choroby lub 15 dni w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie pieniężne jest wypłacane 
maksymalnie za okres 365 dni

Jak działa ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy?

W zależności od wybranego wariantu świadczenie pieniężne wypłacane jest za okres od:

niezdolności do pracy  
w przypadku choroby

niezdolności do pracy  
w przypadku choroby

niezdolności do pracy  
w przypadku choroby

niezdolności do pracy  
w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Wybierz optymalny wariant ubezpieczenia

CHOROBA +NW

Świadczenie dzienne  
150 zł
(kwota gwarantowana)

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

Świadczenie dzienne  
450 zł*
(suma kwoty gwarantowanej  
i kwoty doubezpieczenia)

Świadczenie dzienne  
600 zł*
(suma kwoty gwarantowanej  
i kwoty doubezpieczenia)

MAKSYMALNE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA 30 DNI NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

4 500 zł 9 000 zł 13 500 zł 18 000 zł

* kwota wypłacanego świadczenia dziennego zależna od uzyskiwanych przychodów 
Składka za ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy jest ustalana indywidualnie, w zależności od wieku i wybranego wariantu 
W sytuacji niezdolności do pracy warto zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe



Tutaj masz do nas najbliżej! Nasi Eksperci czekają na Ciebie
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000012649, NIP: 547-17-53-546
Kapitał zakładowy wynosi 35,0 mln zł, jest zarejestrowany i w pełni opłacony

WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV WARIANT V WARIANT VI OKRES 
KARENCJIZAKRES ŚWIADCZEŃ MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Śmierć Ubezpieczonego (również w wyniku COVID-19)  25 000 zł 35 000 zł 45 000 zł 50 000 zł 100 000 zł 150 000 zł –

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW 50 000 zł 70 000 zł 90 000 zł 100 000 zł 200 000 zł 400 000 zł –

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy 60 000 zł 80 000 zł 110 000 zł 150 000 zł 300 000 zł 700 000 zł –

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego  60 000 zł 80 000 zł 110 000 zł 150 000 zł 300 000 zł 700 000 zł –

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego przy pracy  80 000 zł 100 000 zł 130 000 zł 200 000 zł 400 000 zł
1 000 
000 zł

–

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu  50 000 zł 70 000 zł 90 000 zł 100 000 zł 150 000 zł 200 000 zł 6 miesięcy

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW  
(za 1% uszczerbku)

 300 zł 400 zł 500 zł 500 zł 750 zł 1000 zł –

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

 300 zł 400 zł 500 zł – – – 3 miesiące

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (47 jednostek chorobowych) 4 000 zł 5 000 zł 7 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 90 dni

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW – stawka dzienna 
– płatne do 14 dni

100 zł 120 zł 150 zł 100 zł 200 zł 300 zł –

za kolejne dni: 50 zł 60 zł 75 zł 50 zł 100 zł 150 zł –

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu choroby  
(również w wyniku COVID-19) – stawka dzienna – płatne do 14 dni

50 zł 60 zł 75 zł 50 zł 100 zł 150 zł 30 dni

za kolejne dni:  25 zł 30 zł 38 zł 25 zł 50 zł 75 zł 30 dni

Pobyt Ubezpieczonego na OIOM (również w wyniku COVID-19)  
– powyżej 24 godzin

 500 zł 600 zł 750 zł 500 zł 1000 zł 1500 zł 30 dni

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

Śmierć Współmałżonka (również w wyniku COVID-19)  10 000 zł 12 000 zł 14 000 zł – – – 6 miesięcy

Śmierć Współmałżonka w wyniku NW  15 000 zł 18 000 zł 21 000 zł – – – –

Śmierć Dziecka (również w wyniku COVID-19)  5 000 zł 6 000 zł 7 000 zł – – – 6 miesięcy

Śmierć Dziecka w wyniku NW  10 000 zł 12 000 zł 14 000 zł – – – –

Urodzenie Dziecka  800 zł 1200 zł 1500 zł – – – 9 miesięcy

Urodzenie Dziecka z wadą wrodzoną  2000 zł 3000 zł 4000 zł – – – 9 miesięcy

Urodzenie martwego Dziecka  2000 zł 3000 zł 4000 zł – – – 3 miesięcy

Osierocenie Dziecka (również w wyniku COVID-19)  3500 zł 4500 zł 5500 zł – – – 6 miesięcy

Śmierć Rodzica lub Teścia (również w wyniku COVID-19) 1000 zł 1200 zł 1500 zł – – – 6 miesięcy

Pakiet usług Assistance TAK TAK TAK TAK TAK TAK –

Składka miesięczna 59 zł 79 zł 99 zł 59 zł 99 zł 169 zł

INTER Medyk Life - wybór najlepszej ochrony

Pakiet ryzyk medycznych – za jedyne 7 zł miesięcznie

Ubezpieczenie na wypadek chorób zawodowych najczęściej występujących w branży medycznej: 

 – uszkodzenie wzroku przez laser 

 – urazy kręgosłupa 

 – zatrucia substancjami chemicznymi 

 – uszkodzenie słuchu przez ultradźwięki 

 – zakażenie HIV/WZW 

 – wtórny zespół stresu pourazowego 

 – uszczerbek na zdrowiu w wyniku agresji pacjenta

Niniejszy materiał reklamowy nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o warunkach ubezpieczenia, w tym o zakresie ochrony ubezpieczeniowej, 
ograniczeniach i wyłączeniach odpowiedzialności TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. uprawniających do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia, znajdziesz 
w  INTER Medyk Life Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie przyjętych Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. nr 36/2021 z dnia 13.07.2021 r. oraz 
w Ogólnych Warunkach Dodatkowych Ubezpieczeń Indywidualnych przyjętych Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. nr 36/2021 z dnia 13.07.2021 r. dostępnych w placówkach 
TU INTER-ŻYCIE Polska S.A., u naszych agentów oraz na stronie internetowej www.interpolska.pl 
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