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INTER Partner - kompleksowa ochrona majątku firmy

Bądź bezpieczny przed szkodą – ubezpiecz swój biznes od strat, których nie możesz
przewidzieć.
Ubezpieczenia w naturalny sposób towarzyszą przedsiębiorcom zabezpieczając ich majątek. Decydując się na wykupienie polisy, przedsiębiorca może bez
obaw skupić się na rozwoju firmy, bez konieczności poświęcania czasu na walkę z przeciwnościami losu. Ochrona ubezpieczeniowa jest szczególnie ważna
w przypadku zdarzeń mogących poważnie naruszyć równowagę przedsiębiorstwa.
Wśród podstawowych zagrożeń można wymienić:
zniszczenie mienia (koszty związane z odbudową, remontem budynku, odtworzeniem maszyn, odkupieniem materiałów do produkcji)
konieczność ponoszenia kosztów pomimo przerwy w działalności firmy (koszty stałe, takie jak: dzierżawa, czynsz, wynagrodzenia)
odpowiedzialność cywilna (ubezpieczenie kosztów ewentualnych odszkodowań dla osób trzecich, np. za wady w produkcie lub szkodę na osobie)

W trosce o stabilne funkcjonowanie przedsiębiorstwa proponujemy szereg nowoczesnych
rozwiązań ubezpieczeniowych w ramach pakietu INTER Partner.
Unikatowa konstrukcja ubezpieczenia daje możliwość wyboru pomiędzy kompleksowym rozwiązaniem pakietowym a zakupem wybranych ryzyk.
INTER Partner opiera się na 4 głównych filarach: ubezpieczeniu mienia od ognia i zdarzeń losowych, ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego, ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Każdy z nich możesz kupić oddzielnie – wszystkie razem stanowią idealne połączenie.
Ochronę możesz dowolnie kształtować w zależności od potrzeb Twojej firmy, w ramach ponad 55 klauzul branżowych!

4 filary INTER Partner
Mienie firmy
finansowa rekompensata strat
w przypadku wystąpienia różnych
zdarzeń, w tym utrata zysku
ubezpieczenie od celowych i umyślnych
dewastacji, w tym graffiti

Razem lub osobno

Sprzęt elektroniczny
ubezpieczenie telefonu, laptopa
i innego sprzętu elektronicznego
od wszystkich ryzyk
ochrona obowiązuje na terytorium
całego świata

OC

NNW

ochrona przed poniesieniem wydatków
na pokrycie szkody wyrządzonej osobie trzeciej

wsparcie finansowe w razie
nieszczęśliwego wypadku i utraty zdrowia

szeroki katalog dodatkowych klauzul
dopasowanych do branży i potrzeb Twojej firmy

ochrona 24h na dobę w każdym
miejscu i czasie

Przy wyborze zakresu ubezpieczenia zapytaj swojego agenta o wersję ubezpieczenia
od wszystkich ryzyk (All Risk). Daje ona gwarancję najszerszej możliwej ochrony.

Każda branża jest inna – zobacz jak dostosowujemy ochronę
do potrzeb Klienta

Standardem jest, że firmy ubezpieczają swój majątek od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży czy dewastacji.
A jednak wiele branż, w których działają nasi Klienci, rządzi się swoją specyfiką, jest narażona na szczególne,
charakterystyczne tylko dla nich ryzyka. Z myślą o tych zagrożeniach budujemy dedykowane oferty rozszerzone
o klauzule pozwalające w pełni chronić majątek każdej firmy.

Anna – magister farmacji, właścicielka apteki
Zarządzając apteką Anna zatrudnia 3 osoby, codziennie przyjmuje dostawy leków, posiada kosztowne wyposażenie
w postaci lad sklepowych, komputerów, kas fiskalnych, lodówek.
Dedykowana oferta dla Anny to pakiet INTER Partner, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony w zakresie:
OC aptekarzy oraz techników farmacji. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wynikające z przygotowania leków recepturowych oraz wydania
niewłaściwego lub przeterminowanego leku
OC podmiotów realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi,
posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Pokrycia kosztów: utylizacji uszkodzonych leków, straty z tytułu braku możliwości uzyskania refundacji sprzedanych leków refundowanych lub wyrobów
medycznych, powstałych w wyniku zniszczenia dokumentów będących podstawą refundacji
Pokrycia kosztów powstałych wskutek nieutrzymania wymaganej temperatury przechowywania produktów leczniczych

Tomasz – właściciel hotelu
Tomasz prowadzi hotel na Mazurach, w którym jest 50 dwuosobowych pokoi.
Często organizuje imprezy firmowe czy wesela. W hotelu zatrudnia 20 pracowników.
Dedykowana oferta dla Tomasza to pakiet INTER Partner, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony w zakresie:
OC za szkody w mieniu, będące następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia, wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności
hotelarskiej
OC parkingu strzeżonego
OC za produkt
OC za szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych, zakażeń, a także zatruć pokarmowych
OC za szkody wyrządzone w wyniku prowadzenia imprez nie mających charakteru imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej
OC za szkody w rzeczach znajdujących się pod opieką/dozorem Ubezpieczonego
OC za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania/usługi

Ewa – właścicielka gabinetu kosmetycznego
Ewa prowadzi gabinet kosmetyczny. Zatrudnia kosmetyczki oraz kosmetologów. Oferuje wiele zabiegów upiększających na twarz
i ciało, m.in. makijaż permanentny i zabiegi z wykorzystaniem lasera. Ewa wie, że niektóre, oferowane przez jej salon zabiegi
niosą za sobą zwiększone ryzyko powikłań.
Dedykowana oferta dla Ewy to pakiet INTER Partner, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony w zakresie:
OC gabinetu kosmetycznego

OC pracodawcy

OC za szkody powstałe wskutek działania lasera

OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub
kontrolą Ubezpieczonego

OC za szkody powstałe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i medycznego

INTER Partner - kompleksowa ochrona na wszelki wypadek

Najwyższa jakość opieki
medycznej,
komfort
Uzupełnieniem
ubezpieczenia INTER Partner jest szeroki zakres usług assistance,
czylikażdego
pomoc wdnia
nagłych przypadkach.
bezpieczeństwo
W ramach assistance oferujemy:
Pomoc techniczną
Zapewniamy pomoc fachowców m.in. hydraulika, informatyka, elektryka, a także transport mienia po szkodzie,
czy też sprzątanie zdewastowanego lokalu.
Pomoc medyczną
Organizujemy i pokrywamy koszty wizyty lekarskiej, transportu medycznego, dostarczenia leków

Oferta INTER Polska dla przedsiębiorstw obejmuje także ubezpieczenia dla pracowników:
INTER Grupa Plus - grupowe ubezpieczenie na życie, które zapewni Tobie i Twoim pracownikom poczucie
bezpieczeństwa, stabilizację i spokojną, efektywną pracę.
Zapewniamy szeroki zakres świadczeń połączony z assistance medycznym, a także możliwością dokupienia
ubezpieczenia dla rodzin ubezpieczonych.
INTER Zdrowie i INTER Vision - grupowe ubezpieczenia zdrowotne z dostępem do prywatnej opieki medycznej na
najwyższym poziomie, w komfortowych warunkach i dogodnym terminie.

INTER ZdrowieW cenie ubezpieczenia zawarte są badania laboratoryjne i diagnostyczne, a także konsultacje lekarzy specjalistów
Ubezpieczenie zdrowotne
firm
bezdlalimitów
i skierowań na terenie całej Polski.

Grupa INTER w Polsce
Grupa INTER w Polsce to dwa towarzystwa ubezpieczeń: TU INTER Polska S.A. i TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. oraz spółka INTER Assisstance 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 Polsce obejmuje ubezpieczenia
medyczne, zdrowotne, majątkowe oraz ubezpieczenia na życie, skierowane zarówno do Klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegóły
powyższych umów ubezpieczenia, takie jak: zakres ochrony ubezpieczeniowej, warunki wypłaty świadczenia
ubezpieczeniowego, sposób wyliczenia odszkodowania lub ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia poszczególnych produktów: INTER Partner, INTER
Zdrowie, INTER Vision, INTER Grupa Plus, oraz umów dodatkowych. Dokumenty są dostępne w siedzibie TU INTER
Polska S.A., jednostkach terenowych TU INTER Polska S.A. oraz na stronie internetowej www.interpolska.pl

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

Infolinia INTER:
801 803 000
Nasi specjaliści czekają na Ciebie.

