zarządzanie w ochronie zdrowia

Grupa INTER Polska
niezawodnym partnerem dla medycyny
i ekspertem w grupowych ubezpieczeniach
zdrowotnych

Fot. Archiwum własne

dycznych i podmiotów leczniczych – mówi Janusz Szulik,
prezes TU INTER Polska.
Doświadczenie i wiedza zdobyte dzięki wieloletniej współpracy ze środowiskiem sprawiają, że Grupa
INTER oferuje ubezpieczenia w pełni dopasowane do
zmieniających się potrzeb osób wykonujących zawody
medyczne. W czasie pandemii COVID-19 odpowiedzią
na ograniczenie możliwości bezpośrednich kontaktów
jest wzrost zastosowania tzw. dualnego modelu sprzedaży, który pozwala klientom na rozmowę z doradcą, uzgodnienia dotyczące umowy i jej zawarcie bez
wychodzenia z domu. – W ubiegłym roku wykorzystano
go w przypadku aż 2/3 wszystkich polis – dodaje prezes
Janusz Szulik.
Grupa zakłada dalszy dynamiczny rozwój, stale
pozyskuje nowych klientów z sektora ochrony zdrowia. Kontaktami z nimi zajmuje się sieć ekspertów
ubezpieczeniowych, wyspecjalizowanych w obsłudze
środowiska medycznego.
Bardzo ważnym elementem działań jest współpraca
z samorządem lekarskim, samorządem pielęgniarek
i położnych oraz fizjoterapeutów. Grupa INTER planuje też rozwijanie wspólnych inicjatyw prowadzonych
z uniwersytetami i naukowymi towarzystwami medycznymi.

Od 30 lat spółki ubezpieczeniowe Grupy INTER
są głównym ubezpieczycielem branży medycznej, zapewniającym kompleksową ochronę
pracownikom ochrony zdrowia oraz podmiotom leczniczym. Oferta obejmuje doradztwo
i ubezpieczenia zarówno w życiu zawodowym,
jak i prywatnym.
W strategii ogłoszonej na lata 2021–2023 Grupa
INTER stawia na zbudowanie pozycji ubezpieczyciela
pierwszego wyboru dla przedstawicieli zawodów medycznych, między innymi lekarzy, lekarzy dentystów,
pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych,
fizjoterapeutów, oraz podmiotów medycznych.
– Chcemy być postrzegani jako lider niezawodności
w trudnych sytuacjach przez przedstawicieli zawodów mestyczeń-luty 1-2/2021

O Grupie INTER w Polsce
Grupa INTER to dwa towarzystwa ubezpieczeń:
INTER Polska SA i INTER-ŻYCIE Polska SA, działające na polskim rynku od 1991 r.
Akcjonariuszem towarzystw jest niemiecka Grupa
Ubezpieczeniowa INTER, powstała w 1926 r., oferująca między innymi specjalistyczne programy ubezpieczeniowe dla lekarzy i lekarzy dentystów w Niemczech.
Oferta Grupy INTER Polska obejmuje ubezpieczenia medyczne, zdrowotne, majątkowe i ubezpieczenia
na życie zarówno dla firm, jak i dla klientów indywidualnych. Szczególnym odbiorcą usług jest branża
medyczna, dla której tworzone są wyspecjalizowane pakiety ubezpieczeniowe obejmujące nie tylko działalność
zawodową, ale też życie prywatne. Grupa ma również
dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie ubezpieczeń
zdrowotnych dla firm. Są one skierowane do klientów
ceniących sobie wysoką jakość usług. n
menedżer zdrowia
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