Prawnik dla każdej Pielęgniarki i Położnej
Coraz częściej Pielęgniarka lub Położna musi stawić czoła zarzutom związanym z błędem
medycznym, zdarzeniem niepożądanym czy łamaniem praw pacjenta. Rośnie świadomość pacjentów
odnośnie możliwości dochodzenia roszczeń, pojawiają się kancelarie odszkodowawcze, które w imieniu
pacjenta dochodzą wysokich odszkodowań. W każdej sytuacji, kiedy stajemy przed wymiarem
sprawiedliwości, czujemy się zestresowani i zagubieni. Musimy też liczyć się ze sporymi wydatkami.
To stresująca sytuacja i pojawiają się wówczas pytania :
 jak postąpić, kiedy pojawi się roszczenie lub pozew sądowy?
 jakie są koszty porad prawnych, usług pełnomocnika, opinii biegłych, opłat sądowych?
 gdzie szukać profesjonalnego pełnomocnika w sprawie cywilnej o odszkodowanie
lub w sprawie karnej zawodowej ?
 jakie jeszcze problemy prawne mogą nas dotyczyć?
W trosce o komfort i bezpieczeństwo pracy Pielęgniarek i Położnych TU INTER Polska S.A.. przygotowała
program ubezpieczenia INTER Ochrona Prawna.

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna to: pomoc prawna w sytuacjach spornych związanych
z życiem zawodowym, zwrot kosztów opinii prawnych, wynagrodzenia pełnomocnika, opłat sądowych,
wynagrodzenia prawnika, stawiennictwa świadków, przygotowania pism procesowych, konsultacje
prawne każdorazowo potwierdzone pisemną opinią prawną.
Na co może liczyć Pielęgniarka lub Położna mając ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna ?

na ochronę prawną w życiu zawodowym, prywatnym i w ruchu drogowym,

na szybką reakcję Centrum Asysty Prawnej – sprawną likwidację szkody,

na wsparcie oraz zwrot kosztów w sprawach cywilnych i karnych,

na ochronę prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

na pokrycie kosztów kaucji,

na pomoc Telefonicznej Asysty Prawnej.
Na co jeszcze może liczyć Pielęgniarka lub Położna mając polisę INTER Ochrona Prawna?
Może liczyć na skuteczne wsparcie prawne przed sądem dyscyplinarnym, na skuteczne wsparcie
w postępowaniu pozasądowym, na skuteczne wsparcie i na reprezentowanie swoich interesów
w sądzie.

y pojawi się roszczenie lub pod Jak uniknąć kłopot
TELEFONICZNA ASYSTA PRAWNA - to recepta na bieżące problemy
Prawnik interpolska@opiekaprawna.pl tel. 22 333 77 00 codziennie przez 24 h/ dobę
Wariant Podstawowy (A)
 Konsultacja prawna udzielona na piśmie przez adwokata po uprzednim przedstawieniu problemu prawnego;
 Przesyłanie tekstów aktów prawnych i wzorów umów;
 Informowanie o procedurach sądowych i kosztach prowadzenia sporów;
 Sporządzanie i przesłanie listy kancelarii prawnych specjalizujących się w określonej tematyce
Wariant Rozszerzony (B) Wariant A + dodatkowo
 Sporządzanie na piśmie porad prawnych;
 Weryfikowanie dokumentów przygotowanych przez Ubezpieczonego (brak limitu liczby kart dokumentów) –
pisemna opinia prawna;
 Przesyłanie wybranych wzorów pism procesowych np. pełnomocnictwo, pozew, odpowiedź na pozew,
wniosek w postępowaniu nieprocesowym, egzekucyjnym, zabezpieczającym

Wariant Pełny (C) Wariant B + dodatkowo:
 Wideo porady prawne radcy prawnego

 kompetencjami zawodowymi?

WARIANTY UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ
WARIANT A – praca - ochrona prawna przed dochodzeniem odszkodowań skierowanych
przeciwko Ubezpieczonemu w tym naruszenie praw pacjenta, naruszenie dóbr
osobistych pacjenta,
- ochrona prawna w sprawach karnych w życiu zawodowym,
- ochrona prawna w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym NOWOŚĆ
- ochrona prawna w postępowaniu mediacyjnym NOWOŚĆ
- ochrona prawna w zakresie sporów z NFZ ,
-Telefoniczna Asysta Prawna
WARIANT B- praca i auto
- zakres Wariantu A + dodatkowo ochrona prawna :
- Ubezpieczonego z tytułu naruszenia jego dóbr osobistych w życiu
zawodowym NOWOŚĆ
- Ubezpieczonego z tytułu jego zniesławienia lub znieważenia NOWOŚĆ
- umów związanych z pojazdem mechanicznym w tym spory
z leasingodawcą
- w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenie w komunikacji,
- przy dochodzeniu odszkodowań przez Ubezpieczonego związanych
z pojazdem
- Telefoniczna Asysta Prawna – dodatkowe uprawnienia
WARIANT C -praca, rodzina i auto
- zakres Wariantu B + dodatkowo ochrona prawna
- przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych przez Ubezpieczonego
- przed dochodzeniem odszkodowań skierowanych przeciwko
Ubezpieczonemu w życiu prywatnym,
- w sprawach karnych w życiu zawodowym i prywatnym,
- umów w życiu prywatnym oraz w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych,
- Telefoniczna Asysta Prawna - dodatkowe uprawnienia
- Wideo porady prawne NOWOŚĆ
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WYPŁATA ODSZKODOWANIA
Ryzyko powstania szkody
działanie lub zaniechanie
Ubezpieczonego

2019 rok

Zgłoszenie świadczenia
z Ochrony Prawnej za szkodę
powstałą w 2019 roku
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Oczenia (ciągłość
ochrony ubezpieczeniowej
w
INTER Polska

2023 rok

Okres ubezpieczenia (ciągłość ochrony ubezpieczeniowej w INTER Polska )
Sugerujemy, aby ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna traktować jako rozwiązanie prewencyjne,
umożliwiające relatywnie niewielkim kosztem, zapewnienie sobie na przyszłość pomocy prawnej
ze strony profesjonalnego prawnika, jak również pokrycie kosztów procesu sądowego. Jest to szczególna
forma zapobiegliwości w życiu zawodowym, która zapewni poczucie bezpieczeństwa.
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