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Warszawa, dnia 4 stycznia 2021 r. 
 
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie 
lek. Katarzyna Krystosik-Łasecka 
 
Szanowna Pani Prezes, 
 
Z wielkim niepokojem i troską obserwujemy rosnącą liczbę zgonów wśród personelu medycznego w walce z 
pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2. 
 
Jako wieloletni partner środowiska medycznego, czujemy się w obowiązku dodatkowo zabezpieczyć 
finansowo Rodziny Lekarzy i Lekarzy Dentystów, którzy walcząc z pandemią sami tę walkę mogą przegrać. 
 
W trosce o Państwa Najbliższych, w sytuacji, gdyby Państwa nagle zabrakło w wybranych wariantach w 
produkcie INTER Medyk Life rozszerzamy ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci w wyniku COVID -
19 dla  przyszłych klientów spełniających warunki określone w Regulaminie Akcji „INTER Pracownikom 
Medycznym w czasie pandemii”. Sumy ubezpieczenia zostają zwiększone o kwotę 50 000 zł albo 100 000 zł, 
przez okres maksymalnie 3 miesięcy - w zależności od wykupionego wariantu INTER Medyk Life, bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów. 
Informacje na temat projektu zamieszczone są na naszej stronie internetowej. 
 
Ponadto, w związku z obserwowanym w ostatnim czasie wzrostem liczby porad prawnych udzielanych 
lekarzom i lekarzom dentystom w ramach porozumienia z Naczelną Radą Lekarską dotyczącego zapewnienia 
wszystkim członkom Samorządu Lekarskiego możliwości korzystania z bezpłatnych porad i opinii prawnych 
związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, podjęliśmy decyzję o przedłużeniu tego programu o kolejny 
kwartał, do 31.03.2021. 
 
Nasi doradcy pozostają do Państwa dyspozycji i udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości. 
 
Życzymy zdrowia i wytrwałości ! 
 
Szczerze doceniając Państwa wysiłki i oddanie w niesieniu pomocy potrzebującym pozostajemy 
z wyrazami szacunku 
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