
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRZYJĘCIA OFERTY

Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy, członkinie i członkowie OIPIP w 

Szczecinie, oraz współmałżonkowie, partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci. 

Ubezpieczenie dla osób od 18 do 69 roku życia.

Definicja partnera życiowego rozrzerzona o wszystkie wypłaty jak dla  współmałżonka.

Brak karencji dla osób które miały inną polisę grupową i zdecydują się na przystąpienie do 

ubezpieczenia do 30.04.2016 r . Po tym okresie karencje jak w OWU.                                          

Przyjmujemy odpowiedzialność i wypłacimy świadczenia za skutki chorób i wypadków które 

miały miejsce przed początkiem polisy w INTER ŻYCIE.

Poważne zachorowania ubezpieczonego, współmałżonka, partnera, 42 choroby:

1) chirurgiczne zabiegi na naczyniach wieńcowych (by-pass); 2) choroba Creutzfeldta-Jakoba; 

3) niewydolność nerek; 4) nowotwór złośliwy; 5) udar mózgu; 6) utrata mowy; 7) utrata słuchu; 

8) utrata wzroku; 9) zawał serca; 10) anemia aplastyczna; 11) choroba Parkinsona; 12) 

łagodny guz ózgu; 13) operacja aorty; 14) oponiak; 15) paraliż; 16) poparzenia; 17) 

przeszczep narządu; 18) przeszczep zastawki serca; 19) stwardnienie rozsiane; 20) śpiączka; 

21) zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji krwi; 22) bąblowiec mózgu; 23) odkleszczowe 

zapalenie opon mózgowych; 24) ropień mózgu; 25) tężec; 26) wścieklizna; 27) zgorzel 

gazowa; 28) przewlekłe zapalenie wątroby; 29) gruźlica; 30) borelioza; 31) choroba 

Huntingtona; 32) zator tętnicy płucnej, 33) choroba Alzheimera; 34) schyłkowa niewydolność 

wątroby; 35) bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych; 36) schyłkowa 

niewydolność oddechowa; 37) choroba aorty brzusznej; 38) choroba aorty piersiowej; 39) 

zakażona martwica trzustki; 40) bakteryjne zapalenie wsierdzia; 41) operacja pomostowania 

naczyń wieńcowych; 42) angioplastyka naczyń wieńcowych (PTCA)

Pobyt w szpitalu na terenie RP, UE, oraz Australii, Japoni, Kanady, Monako, Norwegii, 

Nowej Zelandii, USA, Szwajcarii i Watykanu.                                                               

Świadczenie szpitalne od 1 dnia z powodu wypadku, od 2 dnia z powodu choroby. 

Leczenie specjalistyczne : chemioterapia, radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienie 

kardiowertera, defiblatora, rozrusznika serca, ablacja - świadczenie jednorazowe. Wypłata 

jednorazowa.

Szeroki zakres assistance, pomoc w nagłych zdarzeniach. Szczegóły w załączniku.

ZNIŻKI na produkty INTER POLSKA                                                                                                                                    

- 20 %  na ubezpieczenie mieszkania,  domu                                                                                             

- 20 %, ubezpieczenia obowiązkowe zawodowe…

ZAPRASZAMY


