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W ciągu 30 lat naszej działalności ubezpieczeniowej na polskim rynku nie ustajemy w podejmowaniu działań, 
aby nasi klienci mieli poczucie pewności, że w sytuacjach zdarzeń losowych ubezpieczyciel ich nie zawiedzie 
i zniweluje lub ograniczy materialne ich skutki.

Dla Was, Lekarzy i Lekarzy Dentystów niesienie pomocy potrzebującym jest codziennością, ale przecież 
zdarzenia losowe, w których potrzebna jest pomoc mogą dotknąć również Was, co widzimy w naszych 
rejestrach szkód.

Analizując zdarzenia szkodowe, jakie wystąpiły w ramach ubezpieczenia domów i mieszkań u Lekarzy 
i Lekarzy Dentystów za niezbędne uznaliśmy, że w sytuacji zdarzenia losowego nie tylko zapłacimy za 
poniesione szkody, ale zdejmiemy z Was konieczność poświęcania czasu na czynności związane 
z organizowaniem remontów, napraw związanych ze skutkami zalania, przepięcia czy też pożaru, które 
wymagają nie tylko czasowego, ale również emocjonalnego zaangażowania.

W ostatnim czasie wprowadziliśmy do naszej oferty produkt INTER Lekarz Nieruchomości, dedykowany 
wyłącznie Lekarzom i Lekarzom Dentystom. W zdarzeniach losowych, jakie już wystąpiły potwierdziła się 
trafność naszych wniosków, oraz realna wartość dodana, jaką ten produkt przynosi poszkodowanym. Takie 
komunikaty płyną wprost od naszych klientów.

Chcemy, aby wszyscy nasi obecni i przyszli klienci w ramach pakietów INTER Lekarz mogli również korzystać 
z udogodnień i wartości, jakie niesie pakiet INTER Lekarz Nieruchomości i podjęliśmy decyzję o promocji 
tego pakietu.

Oferujemy w niej zniżkę w składce do 40 %, dla umów zawartych w okresie do 30.06.2022 r.

Jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa będzie kolejnym, twórczym elementem rozwoju naszej współpracy.
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