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Oferta ubezpieczeniowa
Grupy INTER Polska



specjalistyczne ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych
wykonujących działalność leczniczą

grupowe ubezpieczenie na życie obejmujące ponad 
60 ryzyk, w tym 7 ściśle związanych z branżą medyczną

ubezpieczenie na życie dla lekarzy

ubezpieczenia majątku podmiotów leczniczych 
wykonujących działalność leczniczą wraz z ubezpieczeniem 
całego sprzętu medycznego

ubezpieczenie leków

ubezpieczenie recept dokumentacji będącej podstawą 
do refundacji produktów medycznych

ubezpieczenie ochrony prawnej z usługą asysty prawnej

ubezpieczenia OC obowiązkowe i dobrowolne

ubezpieczenie przychodów dla zatrudnionych na kontrakcie

ubezpieczenie na życie dla lekarzy 

ubezpieczenie gabinetu (praktyki lekarskiej)

ochrona w przypadku zakażenia HIV i WZW podczas pracy

ubezpieczenie domu lub mieszkania

ubezpieczenie turystyczne

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

ubezpieczenie zabiegów medycyny estetycznej

ubezpieczenie ochrony prawnej z usługą asysty prawnej

Medycyna w pakiecie

Od 25 lat na polskim rynku oferujemy specjalistyczne się usługi w zakresie ubezpieczeń 
medycznych, zdrowotnych, majątkowych oraz życiowych, dostosowane do potrzeb Klientów.

Pakiety dla lekarzy

Pakiety dla pielęgniarek, położnych 
i innych zawodów medycznych

Pakiety dla podmiotów leczniczych

ubezpieczenia OC obowiązkowe i dobrowolne

ochrona w przypadku zakażenia HIV i WZW podczas pracy

ubezpieczenie przychodów dla zatrudnionych na kontrakcie

ubezpieczenie na życie dla pracujących na kontrakcie

ubezpieczenie gabinetu (praktyki pielęgniarskiej)

ubezpieczenie domu lub mieszkania

ubezpieczenie turystyczne

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

ubezpieczenie ochrony prawnej z usługą asysty prawnej

Kompleksowe pakiety ubezpieczeń dla branży medycznej

„Specjalizujemy się w ubezpieczeniach dedykowanych 
zawodom medycznym. Współpracujemy z samorządami 
lekarzy, pielęgniarek i położnych. Nasze pakiety 
ubezpieczeń w pełni chronią przed ryzykami wpisanymi 
w działalność medyczną”.

„W sposób innowacyjny pracujemy na 
korzyść naszych Klientów i Partnerów”.

„



Ochrona dla przedsiębiorstw,
indywidualne dopasowanie

Ubezpieczamy zarówno firmy, jak też Klientów indywidualnych. Zawsze wsłuchujemy się 
w konkretną sytuację, odnajdując rzeczywistą potrzebę ubezpieczeniową.

Ubezpieczenia dedykowane małym
i średnim przedsiębiorstwom

Ubezpieczenia dopasowane 
do indywidualnych potrzeb

Uwzględniając specyfikę każdego biznesu proponujemy 
rozwiązania gwarantujące pełną ochronę obszarów 
działania i skuteczną realizację umowy ubezpieczenia.

Mając na uwadze indywidualne potrzeby naszych Klientów,
zapewniamy bezpieczeństwo również w życiu prywatnym.

pakietowe ubezpieczenie majątku firmy z szeroką gamą 
ryzyk (zakres i suma ubezpieczenia jest dopasowana do 
specyfiki działalności firmy)

ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

grupowe ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników 
i ich rodzin

grupowe ubezpiecznie na życie

NNW grupowe

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

OC działalności gospodarczej

kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne umożliwiające 
leczenie w prywatnych placówkach medycznych na 
terenie całej Polski

pakietowe ubezpieczenie domów i mieszkań

pakietowe ubezpieczenie turystyczne

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Zabezpieczenie dla Ciebie
i Twoich najbliższych

Pełna ochrona dla biznesu

„Dynamicznie zwiększamy udział
w rynku ubezpieczeń majątkowych
i zdrowotnych”.

„Naszym kapitałem są Pracownicy o wysokich 
kompetencjach i proaktywnej postawie”.„

Dla naszych Klientów instytucjonalnych stworzyliśmy:

Oferujemy:



Grupa INTER w Polsce - partner dla medycyny

INTER Twoim ubezpieczycielem

Najwyższa jakość opieki
medycznej, komfort  

i bezpieczeństwo każdego dnia

INTER Zdrowie
Ubezpieczenie zdrowotne dla firm
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Oddział Poznań
ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań
tel. 61 856 71 80

Oddział Warszawa
ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa
tel. 22 639 74 30

Oddział Toruń
ul. Danielewskiego 6, 87-100 Toruń
tel. 56 623 82 27

Oddział Gdańsk
ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk
tel. 58 524 32 80

Oddział Lublin
ul. Dolna Panny Marii 5, 20-010 Lublin
tel. 81 527 33 24

Oddział Białystok
ul. Lipowa 51, 15-424 Białystok
tel. 85 653 75 63

Oddział Katowice 
ul Grażyńskiego 49A, 40-126 Katowice
tel. 32 257 10 17

Oddział Szczecin
ul. Królowej Korony Polskiej 3, 70-485 Szczecin
tel. 91 422 18 22

Oddział Łódź
ul. Czerwona 3 lokal nr 20, 93-005 Łódź
tel. kom. 507 006 844

Oddział Wrocław
ul. Kazimierza Wielkiego 45, 50-077 Wrocław
tel. 71 343 00 85

Oddział Olsztyn
ul. Żołnierska 16c, 10-561 Olsztyn
tel. 89 535 21 60 

Oddział Kielce
ul. Nowy Świat 32 A, 25-522 Kielce
tel. kom. 507 006 729

Oddział Kraków
ul. Królewska 2, 30-045 Kraków
tel. 12 656 28 32

Oddział Rzeszów
ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów
tel. kom. 571 244 239

Oddział Koszalin
ul. Konstytucji 3-go Maja 7, 75-820 Koszalin
tel. 94 343 53 40

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa

interpolska@interpolska.pl
www.interpolska.pl

tel.  801 803 000
fax. 22 333 75 01

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. Szczególnym 
odbiorcą naszych usług jest branża medyczna, dla której tworzymy wyspecjalizowane pakiety ubezpieczeniowe.

Historia Grupy INTER w Polsce:

Lista oddziałów:

Od 25 lat prowadzimy swoją działalność ubezpieczeniową w Polsce, zaś wieloletnie doświadczenie na rynku europejskim pozwala nam tworzyć nowoczesne 
produkty, dostosowane do potrzeb naszych Klientów. Nabywana przez lata wiedza specjalistyczna jest gwarantem jakości oraz solidności, dając Klientom pewność 
i bezpieczeństwo finansowe.

1991 - zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach majątkowych

1992 - powstanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego FORTUNA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej

1996 - głównym akcjonariuszem zostaje koncern INTER Versicherungen z siedzibą w Mannheim

1997 - zmiana nazwy na TU INTER-FORTUNA S.A. oraz powstanie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie INTER-FORTUNA Życie S.A.

1998 - przeniesienie siedziby Centrali spółek ubezpieczeniowych do Warszawy

2000 - towarzystwa działają pod nazwą TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. Powstaje spółka INTER Assisstance Sp. z o.o.

2002 - wprowadzenie na polski rynek pierwszego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego pod nazwą VISION

2008 - centrala Grupy INTER Polska w nowej siedzibie przy Al. Jerozolimskich 172 w Warszawie

2012 - wdrożenie systemu centralnego do obsługi ubezpieczeń (TIA Technology A/S) 

2013 - wdrożenie platformy integrującej rozwiązania informatyczne i budowa Portalu Agenta

           „TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. najdynamiczniej rozwijającą się instytucją finansową na polskim rynku” (Gazeta Finansowa, październik 2013 r.)

2015 - wprowadzenie nowego modelu sprzedaży, integrującego dwa kanały dystrybucji: kanał agencyjny i sprzedaż direct poprzez Portal Transakcyjny INTER 

           (DMS – Dualny Model Sprzedaży) 


