INTER Fizjoterapeuci
Ochrona zawodu fizjoterapeuty
Bezpieczne i odpowiedzialne wykonywanie zawodu fizjoterapeuty? Tak, dzięki dedykowanemu pakietowi
ubezpieczeń INTER Fizjoterapeuci.
Wariant STANDARD

Praktyka
fizjoterapeutyczna

Podmiot leczniczy

Wariant PREMIUM

OC Obowiązkowe

OC Dobrowolne

Suma Gwarancyjna:
30 000 Euro na jedno zdarzenie
150 000 Euro na wszystkie
zdarzenia

Suma Gwarancyjna:
25 000 Euro na jedno zdarzenie
25 000 Euro na wszystkie zdarzenia
+ klauzula naruszenia praw pacjenta

Suma Gwarancyjna:
30 000 Euro na jedno zdarzenie
150 000 Euro na wszystkie
zdarzenia

Suma Gwarancyjna:
30 000 Euro na jedno zdarzenie
150 000 Euro na wszystkie zdarzenia
+ klauzula naruszenia praw pacjenta

OC Obowiązkowe

OC Dobrowolne

OC Obowiązkowe

OC Dobrowolne

Suma Gwarancyjna:
75 000 Euro na jedno zdarzenie
350 000 Euro na wszystkie
zdarzenia

Suma Gwarancyjna:
75 000 Euro na jedno zdarzenie
75 000 Euro na wszystkie zdarzenia
+ klauzula naruszenia praw pacjenta

Suma Gwarancyjna:
75 000 Euro na jedno zdarzenie
350 000 Euro na wszystkie
zdarzenia

Suma Gwarancyjna:
75 000 Euro na jedno zdarzenie
350 000 Euro na wszystkie zdarzenia
+ klauzula naruszenia praw pacjenta

Ochrona prawna w życiu zawodowym

OC OC Obowiązkowe

OC Dobrowolne

Ochrona prawna w życiu zawodowym i prywatnym
Pokrycie kosztów Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
+ świadczenie pieniężne w przypadku agresji pacjenta

OC OBOWIĄZKOWE
Prowadząc praktykę fizjoterapeutyczną lub podmiot
leczniczy musisz wykupić obowiązkowe OC – zapewni ono
wypłatę odszkodowania pacjentom, którzy ucierpieli
w wyniku ewentualnych błędów terapeutycznych.

OC DOBROWOLNE
Ochroni Cię przed finansowymi
konsekwencjami szkód
w mieniu pacjenta oraz w przypadku
naruszenia praw pacjenta.

OCHRONA PRAWNA
Profesjonalna pomoc prawna
w trudnych sytuacjach
zawodowych i prywatnych.

NNW Z RYZYKIEM HIV I WZW
Zabezpieczenie przed następstwami
nieszczęśliwych wypadków, w tym przed
napaścią fizyczną przez pacjenta.

Z pakietem zyskujesz więcej!

Praca w zawodzie fizjoterapeuty a poczucie bezpieczeństwa
Zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym, regulowanym zawodem zaufania publicznego. Z tą samodzielnością wiąże się odpowiedzialność i nowe obowiązki. Pomimo wiedzy i doświadczenia, fizjoterapeuta może nieumyślnie wyrządzić pacjentowi szkodę, którą jest zobowiązany naprawić. Mogą dotknąć
go roszczenia związane z naruszeniem praw pacjenta czy szkodami spowodowanymi zniszczeniem leasingowego sprzętu. Co więcej - może ulec wypadkowi, który uniemożliwi wykonywanie zawodu czy paść ofiarą pomówienia niszczącego jego dobre imię. Przyjrzyjmy się kilku przypadkom, które mogą
dotyczyć Ubezpieczonych w INTER Polska.

Przypadek 1
Pan Jacek, fizjoterapeuta z Wrocławia w wolnym czasie grał rekreacyjnie w koszykówkę. Podczas gry przewrócił się i doznał złamania kłykcia bocznego
kości piszczelowej. Pojawił się silny ból, a następnie obrzęk tej okolicy. Ze względu na założenie opatrunku gipsowego oraz późniejszą rehabilitację, Pan
Jacek przebywał na zwolnieniu przez 90 dni, nie mógł w tym czasie przyjmować pacjentów. Prowadzi własną praktykę fizjoterapeutyczną, w związku
z czym otrzymał od ZUS jedynie podstawową kwotę zasiłku chorobowego. Środki te nie wystarczyły na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, nie mówiąc o innych wydatkach związanych z życiem prywatnym czy procesem powrotu do zdrowia. Dzięki Ubezpieczeniu INTER Medyk Life
otrzymał 13 500 zł, które pozwoliło mu zachować stabilizację finansową w tym trudnym okresie.

Przypadek 2
Panią Łucję, fizjoterapeutkę z Krakowa, spotkała nieprzyjemna sytuacja. Pacjent, którego prowadzi od blisko pół roku, zarzucił jej błędy w prowadzeniu
rehabilitacji. Stwierdził, że dolegliwości bólowe kręgosłupa nie ustają, a wręcz przeciwnie – nasilają się. Dodał, że kontaktował się z innym fizjoterapeutą,
który potwierdził jego przypuszczenia. W związku z powyższym, rezygnuje z terapii i żąda zwrotu kwoty, jaką wydał na rehabilitację. Groził, że jeżeli ich nie
otrzyma, skieruje sprawę do sądu. Pani Łucja odparła zarzuty tłumacząc, że prowadziła go zgodnie z metodą rehabilitacji dostosowaną do schorzenia, z należytą starannością i zgodnie ze sztuką, jednak to nie uspokoiło roszczeniowego pacjenta. Dzięki ubezpieczeniu Asysty Prawnej, skontaktowała się z prawnikiem, który poinstruował ją, jakie prawa jej przysługują, przygotował oficjalne pismo do klienta , dzięki czemu Pani Łucja poczuła się bezpiecznie w kontakcie
z roszczeniowym pacjentem. Ponieważ klient zdecydował się skierować sprawę do sądu, INTER Polska pokryła koszty prawnika.

Rozszerz swój pakiet o:
INTER Medyk Life
Zapewni Ci ochronę na wypadek niezdolności do pracy na skutek choroby lub wypadku.
Dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Uzupełnienie zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS
Świadczenie w wysokości do 600 zł za dzień niezdolności do pracy,
wypłacane, gdy w wyniku choroby bądź nieszczęśliwego wypadku nie
możesz wykonywać pracy i uzyskiwać przychodów
Wsparcie pieniężne związane m.in. z pobytem w szpitalu, poddaniem
się operacji, rozpoznaniem i leczeniem poważnej choroby
Atrakcyjny pakiet Assistance (m.in. pomoc domowa po hospitalizacji,
transport medyczny, pomoc medyczna za granicą)
INTER Partner
Kompleksowa ochrona majątku Twojego gabinetu.
Możliwość dostosowania zakresu ochrony do specyfiki zawodu
- ponad 55 klauzul branżowych
Możliwość wykupienia ubezpieczenia od wszystkich ryzyk (All Risk)
Szeroki zakres Assistance m.in. pomoc informatyka, transport mienia
po szkodzie, naprawa sprzętu elektronicznego oraz biurowego

INTER Lokum dla medycyny
Zabezpieczenie Twojego domu lub mienia służącego do działalności
gospodarczej.
Ubezpieczenie nieruchomości, obiektów przydomowych, mienia służącego do działalności gospodarczej, np. łóżka do terapii manualnej
24h/7d Assistance domowy, medyczny, samochodowy
Ochrona na wypadek zniszczenia lub uszkodzenia czyjeś własności
bądź spowodowania obrażeń ciała, inwalidztwa lub śmierci
INTER Tour 365
Roczne ubezpieczenie podróżne dla Ciebie i Twoich najbliższych.
Kupujesz ubezpieczenie na rok, płacisz jedną składkę,
a wyjeżdżasz ile chcesz
W zakresie ponad 30 sportów rekreacyjnych m.in. narciarstwo, nurkowanie na głębokość do 15 metrów
Wybierając wariant rodzinny/partnerski ochrona całej rodziny, bez
względu na jej wielkość

Dowiedz się więcej:

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

Bądź INTER Odpowiedzialny!

