Grupowe Ubezpieczenie na Życie

www.interpolska.pl

INTER Grupa Plus

INTER Grupa Plus - Grupowe Ubezpieczenie na Życie
dla ﬁrm zatrudniających minimum 3 osoby

Od ponad 20 lat INTER oferuje na polskim rynku kompleksowe i wyróżniające się usługi w zakresie
ubezpieczeń medycznych, zdrowotnych, majątkowych oraz życiowych.
INTER Grupa Plus to kompleksowy program grupowego ubezpieczenia na życie dedykowany ﬁrmom zatrudniającym przynajmniej
3 osoby (w wieku od 16 do 69 lat). W ramach programu zapewniamy
wsparcie w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego
wypadku, a także w przełomowych momentach życia, takich jak
narodziny dziecka czy śmierć osoby bliskiej. Optymalna konstrukcja
oferty zapewnia szeroką ochronę życia i zdrowia pracowników, jak
również ich rodzin.

Dlaczego Twoi pracownicy powinni być
objęci grupowym ubezpieczeniem na życie?

Szeroki zakres ochrony - ponad 60 ryzyk
ubezpieczeniowych, w tym m.in.:

pogłębia się więź pracownika z pracodawcą, wzrasta
zaangażowanie

świadczenia pieniężne związane z uszczerbkiem na zdrowiu
pracownika, współmałżonka i dziecka

wzrasta atrakcyjność ﬁrmy jako pracodawcy, poprawia się jej
wizerunek na rynku pracy

świadczenie szpitalne płatne już od 1 dnia pobytu w szpitalu
w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz od 2 dni pobytu w szpitalu
w wyniku choroby

pracodawca zostaje zwolniony z obowiązku wypłaty odprawy
pośmiertnej (art. 93 § 7 Kodeksu pracy)
składka z ubezpieczenia grupowego wliczana jest w koszty
uzyskania przychodu

pobyt ubezpieczonego w szpitalu - wypłata świadczenia nawet do
180 dni w roku polisowym oraz możliwość rozszerzenia zakresu
o pobyt na OIOM, w sanatorium i rekonwalescencję
operacje chirurgiczne – szeroki katalog 539 operacji
poważne zachorowania – szeroki katalog 47 jednostek
chorobowych

Dlaczego program INTER Grupa Plus
jest najlepszy dla Twojej ﬁrmy?
pełna elastyczność przy tworzeniu programu: dobieramy zakres
ubezpieczenia do oczekiwań pracodawcy, zaś składki – do potrzeb
i możliwości pracowników (od 30 zł miesięcznie)
możliwość objęcia ochroną współmałżonka, partnera i pełnoletnich
dzieci pracowników na tych samych warunkach
brak karencji dla przystępujących w ciągu 3 miesięcy od daty
początku umowy/zatrudnienia/zawarcia związku małżeńskiego/
uzyskania pełnoletności przez dziecko
możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na
warunkach obowiązujących w ubezpieczeniu grupowym, przez
rok od zakończenia ochrony, następnie możliwość dożywotniej
indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na atrakcyjnych warunkach
świadczenia szpitalne dotyczą pobytu w szpitalu zarówno w Polsce
jak i na terenie całej Unii Europejskiej, Australii, Kanady, USA

możliwość dokupienia specjalnej ochrony na wypadek nowotworu
oraz choroby zakaźnej dla pracownika i współmałżonka
wysokie świadczenia na wypadek śmierci oraz niezdolności
do pracy
wysokie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatkowe
świadczenie w przypadku urodzenia dziecka z niską punktacją
w skali APGAR

Świadczenia w ramach ubezpieczenia
INTER Grupa Plus

Assistance medyczny
W ramach programu INTER Grupa Plus wszyscy uczestnicy otrzymują
bezpłatny dostęp do usług Assistance zapewniających szybką pomoc
oraz opiekę w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia lub choroby.

Pakiet usług Assistance został stworzony we współpracy z renomowaną, międzynarodową ﬁrmą Mondial Assistance tak, aby zapewnić
najwyższe standardy obsługi i najszerszy zakres usług.

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Mondial Assistance udzieli pomocy w następującym zakresie*
Osoby objęte ubezpieczeniem:
Rodzaj świadczenia
Dostarczenie leków
Opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
Organizacja procesu rehabilitacyjnego
Organizacja prywatnych lekcji
Pobyt opiekuna z dzieckiem w szpitalu
Pomoc domowa po hospitalizacji
Pomoc pielęgniarki po hospitalizacji
Pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej
Przewóz dzieci do osoby wyznaczonej
Transport medyczny do przychodni
Transport medyczny do szpitala
Transport medyczny z przychodni
Transport medyczny ze szpitala
Transport pomiędzy placówkami medycznymi
Transport sprzętu rehabilitacyjnego
Wizyta lekarza (po NW)
Wizyta lekarza (po nagłym zachorowaniu)
Wizyta pielęgniarki (po NW)
Wizyta położnej
Wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego
Transport rodzica na wizytę kontrolną
Pomoc domowa oraz pielęgniarska dla rodzica
Osobisty asystent dla rodzica
Pomoc medyczna za granicą
Infolinia baby assistance
Infolinia medyczna

INTER Grupa Assistance Plus
rodzina + rodzice 3 serwisy
Limity na zdarzenie
250 zł
150 zł/dzień, max 5 dni
700 zł
400 zł
1000 zł
500 zł, max 5 dni
1500 zł, max 5 dni
500 zł
bilety, max 200 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
500 zł
500 zł
500 zł, 2 razy w roku
500 zł
500 zł
700 zł
1500 zł
500 zł, max 5 dni
200 zł
250 euro
tak
tak

INTER Grupa Assistance
Ubezpieczony
Limity na zdarzenie
250 zł
700 zł
500 zł, max 5 dni
1500 zł, max 5 dni
500 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
500 zł
500 zł
500 zł
700 zł
250 euro
tak

* Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubezpieczenia oferowanego przez Mondial Assistance Sp. z o.o. jak również lista wyłączeń odpowiedzialności Mondial Assistance określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Świadczeń
Assistance.

Minimum formalności - 3 kroki do
wprowadzenia programu:

Obsługa programu
– czysta przyjemność

1. Wystarczy, że ustalisz z naszym Pośrednikiem zakres ubezpieczenia
oraz wypełnisz wniosek o objęcie pracowników i współpracowników
ubezpieczeniem grupowym INTER Grupa Plus.

Wiemy jak ważny jest dla Ciebie czas. Dlatego długo pracowaliśmy nad
tym, aby obsługa programu INTER Grupa Plus generowała minimum
dodatkowej pracy.

2. Osoby deklarujące chęć przystąpienia do ubezpieczenia (każdy
pracownik, członek rodziny pracownika) wypełnią Deklarację Zgody
na Przystąpienie do Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER
Grupa Plus.
3. Wypełnione dokumenty przekażesz bezpośrednio Pośrednikowi,
który przedstawił program. Pośrednik zadba o wszystkie szczegóły
zawarcia programu.
Program rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca następującego
po miesiącu, w którym został złożony wniosek o objęcie grupowym
ubezpieczeniem INTER Grupa Plus wraz z załączonymi Deklaracjami
Zgody wypełnionymi przez pracowników lub członków rodzin
pracowników.

proste i przejrzyste procedury wprowadzania zmian osobowych
system informatyczny do obsługi ubezpieczenia przez stronę www
bezpośredni kontakt z pracownikami merytorycznymi Centrali
szybka wypłata świadczeń
System informatyczny do obsługi ubezpieczenia przez stronę www
umożliwia:
prowadzenie ewidencji osób objętych programem ubezpieczenia
monitorowanie wpłat składek
zgłaszanie roszczeń
generowanie wniosków o indywidualną kontynuację ubezpieczenia
grupowego

Dodatkowy pakiet ryzyk dedykowanych branży medycznej

Program INTER Grupa Plus obejmuje szeroką gamę ryzyk związanych ze specyﬁką wykonywania
zawodu medycznego w postaci dodatkowego pakietu ryzyk medycznych. Pakiet ten ma szczególne
zastosowanie w przypadku podmiotów leczniczych i innych przedsiębiorstw z sektora ochrony
zdrowia.
PAKIET RYZYK MEDYCZNYCH
Trwałe uszkodzenie wzroku lub poparzenie skóry wwyniku ekspozycji ubezpieczonego na promieniowanie laserowe podczas wykonywania pracy
Choroba kręgosłupa uubezpieczonego będąca nastepstwem wykonywania pracy
Przewlekłe zatrucie spowodowane ekspozycją ubezpieczonego na leki, płyny sterylizujące, gazy anestetyczne podczas wykonywania pracy
Trwałe uszkodzenie słuchu spowodowanego ekspozycją ubezpieczonego na ultradźwięki podczas wykonywania pracy
Poważne zachorowanie personelu medycznego (zarażenie wirusem HIV, zapalenie wątroby wirusem typu C)
Doraźna pomoc psychologiczna na wypadek stwierdzenia uubezpieczonego „zespołu stresu pourazowego” wzwiązku zwykonywaniem pracy
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego wwyniku agresji pacjenta wmiejscu pracy (za 1% uszczerbku)

Grupa INTER Polska
Grupa INTER Polska to dwa towarzystwa ubezpieczeń: INTER Polska S.A. i INTER-ŻYCIE
Polska S.A. Akcjonariuszem Grupy 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.
TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w swojej ofercie posiada unikatowe ubezpieczenia chroniące
zdrowie i życie.

Kontakt z TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.
Zapewniamy Państwu możliwość uzyskania pełnych i rzetelnych informacji u naszego Przedstawiciela, który udzieli Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania
związane z programem oraz korzystaniem z ochrony ubezpieczeniowej.

Przedstawiciel TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.

Nasi konsultanci czekają na Państwa pytania pod nr tel.:

801 188 880 (dla stacjonarnych)
22 333 76 36 (dla komórkowych)
miejsce na pieczątkę

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegóły umowy ubezpieczenia INTER Grupa Plus,
takie jak: zakres ochrony ubezpieczeniowej, warunki wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, sposób wyliczenia świadczenia oraz ograniczenia i wyłączenia
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dokumenty są dostępne w siedzibie TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz
na stronie internetowej www.interpolska.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa
zycie@interpolska.pl, www.interpolska.pl

