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Mamy pzyjemność poinformować, że w trosce o jak najlepsze zaspokojenie zmieniających się potzeb i oczekiwań
Naszych Klientów - Pielęgniarek i Połoznych, TU lNTER-ŻVCle Polska S.A. wprowadza nowe, bardziej atrakcyjne
zasady do ubezpieczenia lNTER Medyk Life,

lNTER Medyk Life to kompleksowe ubezpieczenie na zycie z dodatkowąopcjąna wypadek niezdolnoścido pracy,

W ramach umowy ubezpieczenia oferujemy:

,/ Swiadczenie dzienne wypłacane za okres od 1-go, 15-go lub 31-go dnia tnłania niezdolności do pracy

w wyniku choroby i od 1-go dnia w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w zalezności od wybranego wariantu)

,/ co najmniej 9 000 zł miesięcznie na pokrycie zobowiązań finansowych w zyciu zawodowym i prywatnym

d la osob prowadzących jed noosobową działalnośó gospod arczą

,/ zabezpieczenie finansowe rodziny w pzypadku śmierci ubezpieczonego

Zapewniamy ograniczone do minimum formalności związane z zawarciem umowy ubezpieczenia i wypłatąświadczeń,

Więcej informacji na temat ubezpieczenia |NTER Medyk Life znajdą Państwo na stronie wvrnł.interpolska,pl/iml,
Do Państwa dyspozycji pozostają takze nasi doradcy, któzy pomogą w wyboze odpowiedniego wariantu
ubezpieczenia.

Mamy nadzieję, ze zmodyfikowane ubezpieczenie lNTER Medyk Life spełni Państwa oczekiwania,
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Mamy pzyjemność poinformowac, że w trosce o jak najlepsze zaspokojenie
Naszych Klientów - Pielęgniarek i Połoznych, TU lNTER-ŻVClr Polska S.A,
zasady do ubezpieczenia lNTER Medyk Life,

lNTER Medyk Life to kompleksowe ubezpieczenie na zycie z dodatkową opcją na wypadek niezdolności do pracy,

W ramach umowy ubezpieczenia oferujemy:

,/ Swiadczenie dzienne wypłacane za okres od 1-go, 15-go lub 31-go dnia trwania niezdolności do pracy

w wyniku choroby i od 1-go dnia w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w zależności od wybranego wariantu)

,/ co najmniej 9 000 zł miesięcznie na pokrycie zobowiązań finansowych w życiu zawodowym i prywatnym

d la osób prowadzących jed noosobową działalność gospodarczą

,/ zabezpieczenie finansowe rodziny w pzypadku śmierci ubezpieczonego

Zapewniamy ograniczone do minimum formalności zwiąane z zawarciem umowy ubezpieczenia i wypłatąświadczeń.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia |NTER Medyk Life znajdą Państwo na stronie www.interpolska.pl/iml.
Do Państwa dyspozycji pozostają także nasi doradcy, któzy pomogą w wyboze odpowiedniego wariantu
ubezpieczenia.

Mamy nadzieję, że zmodyfikowane ubezpieczenie lNTER Medyk Life spełni Państwa oczekiwania,
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