INTER Ochrona Prawna

Gwarancja natychmiastowej pomocy prawnej dla osób
wykonujących zawód medyczny
Dzięki ubezpieczeniu INTER Ochrona Prawna nie jesteś sam w trudnych sytuacjach! Wierzymy, że kompleksowa ochrona
stanowi realne wsparcie w sytuacjach kryzysowych dotykających osoby wykonujące zawód medyczny. Rozumiemy
potrzeby Klientów i znamy zagrożenia obecne w medycynie. Nasza wiedza i doświadczenie sprawiają, że zapewniamy
natychmiastowe wsparcie i zabezpieczenie w sytuacjach związanych z ryzykiem zawodowym.

INTER Ochrona Prawna to:

Przykładowe pytania, na które otrzymasz odpowiedź dzięki ubezpieczeniu INTER Ochrona Prawna

Zarzut nieprawidłowego leczenia zgłoszonego przez pacjenta.
Co zrobić i jakie prawa mi przysługują?

Pacjent mnie nagrał, kiedy na niego
krzyczałem. Co mi grozi?

Nie uwzględniłem przeprowadzonego badania w dokumentacji medycznej. Jakie konsekwencje mogę ponieść?

“

“

Jak przygotować umowę najmu
na gabinet lekarski?

Pracowałem na zlecenie i nie dostałem
wynagrodzenia. Co zrobić?

“

“

Czy jako mężczyzna mogę pójść
na urlop wychowawczy?

“

“

* Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Kompleksowe doradztwo prawne w życiu zawodowym i prywatnym
Wideo konsultacje prawne z adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym – każdorazowo potwierdzone pisemną
opinią prawną
Pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, opłat i kosztów sądowych, kosztów biegłych i świadków
Pomoc adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu przygotowawczym przed prokuratorem
Natychmiastowa reakcja Centrum Asysty Prawnej – infolinia prawna czynna całą dobę
Każda opinia prawna na piśmie, sygnowana przez adwokata lub radcę prawnego
Komfort i wsparcie prawne w sytuacjach kryzysowych

Który wariant wybierzesz?
Wariant
podstawowy

Wariant
pełny

Ochrona przed dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu w sprawach
zawodowych – w tym naruszenie praw i dóbr osobistych pacjenta

x

x

Wsparcie w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym

x

x

Wsparcie prawne w sprawach karnych dotyczących wykonywanego zawodu

x

x

Ochrona prawna w postępowaniu pozasądowym – w tym mediacyjnym

x

x

Ochrona prawna w zakresie sporów z NFZ i ZUS

x

x

Konsultacje prawne – każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną

x

x

Ochrona Ubezpieczonego z tytułu naruszenia jego dóbr osobistych w życiu zawodowym

x

x

Ochrona prawna w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

x

x

Wsparcie prawne w przypadku zniesławienia lub znieważenia Ubezpieczonego

x

x

Ochrona Prawna w życiu zawodowym - wariant podstawowy

W życiu zawodowym, prywatnym oraz ruchu drogowym - wariant pełny
Ochrona prawna w sprawach karnych oraz o wykroczenia w ruchu drogowym

x

Przygotowywanie i analiza umów związanych z pojazdami mechanicznymi
– w tym wsparcie w sporach z leasingodawcą

x

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z pojazdem Ubezpieczonego

x

Dochodzenie odszkodowań przez Ubezpieczonego i/lub jego małżonka

x

Dochodzenie odszkodowań skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu i/lub jego małżonkowi w życiu prywatnym

x

Przygotowywanie standardowych umów dla Ubezpieczonego i/lub jego małżonka w życiu zawodowym i prywatnym

x

Wsparcie prawne w sprawach karnych – w życiu prywatnym

x

Wideo porady radcy prawnego online i doradcy podatkowego

x

Zniżki pakietowe dla zawodów medycznych:
Przy zakupie pakietu 3 produktów ochrony zawodowej:
dobrowolne ubezpieczenie OC + INTER Ochrona HIV/WZW + INTER Ochrona Prawna,
otrzymasz zniżkę na obowiązkowe ubezpieczenie OC – do 49%

Dowiedz się więcej:

Zadzwoń: 801 803 000
Sprawdź na www.interpolska.pl
lub skontaktuj się ze Swoim Agentem.

Bądź Inter Odpowiedzialny!

Sprawdź nas i postaw
na ochronę prawną!

