ŽIVOTNÉ POISTENIE VITAL

Pre koho je produkt určený
pre všetky vekové kategórie od detí po seniorov, ktoré majú záujem o kvalitné zabezpečenie svojho
života,
pre všetky osoby, ktoré sú kľúčové pre firmy z hľadiska podnikania: manažéri, konatelia, živnostníci.

Výhody
POISTENIE SA VÁM PRISPÔSOBÍ, jeho flexibilita vám umožní meniť a upravovať jednotlivé
pripoistenia aj výšky poistných súm počas trvania poistenia v závislosti od vašej aktuálnej životnej
situácie.
MOŽNOSŤ ZHODNOTIŤ SVOJE PENIAZE, JEDINEČNÁ INVESTÍCIA – alokačný poplatok iba 3 %,
97 % vašich prostriedkov bude investovaných.
UŠETRÍTE:
ZĽAVA 3 % za iný produkt v ČSOB FS,
ZĽAVA až 7 %, ak sa rozhodnete pre SKUPINOVÉ DOJEDNANIE POISTENIA
(2 až 9 poistených osôb).
POISTÍME KAŽDÉHO – RUŠÍME RIZIKOVÉ SKUPINY na poistenie pre bežný život, možnosť
pripoistiť športové a pracovné činnosti so zvýšeným rizikom.
ZAPLATÍME VÁM VIAC:
VYŠŠIE PLNENIE v pripoistení vážnych chorôb – až 300 % poistné plnenie,
AK MÁTE HYPOTÉKU, poistné plnenie navýšené o 6 hypotekárnych splátok,
ZA ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL, v pripoistení hospitalizácie a chirurgického zákroku vám zaplatíme viac,
DVOJNÁSOBOK DENNEJ DÁVKY, za hospitalizáciu na Oddelení intenzívnej starostlivosti
(ARO, JIS) alebo neodkladnú operáciu,
PRI DOPRAVNEJ NEHODE, ktorá bola príčinou poistnej udalosti, zaplatíme o 100 % viac.

POISTENIE VITAL VÁM ZABEZPEČÍ
ISTOTU, že aj v čase dočasnej alebo trvalej straty príjmu sa poisťovňa postará o vaše platby a úvery,
aby boli včas uhradené.
FINANČNÉ PROSTRIEDKY v čase, keď ich najviac budete potrebovať, na liečbu, bez zaťažovania
vašich blízkych.
ZACHOVANIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE: vám a vašej rodine aj v prípade akýchkoľvek zdravotných
problémov.
UDRŽANIE PODNIKANIA: to často závisí od zdravia kľúčovej osoby (majiteľ, konateľ, kľúčový
zamestnanec), na ktorého sú naviazané aj ostatné osoby, a to najmä v rodinnom podnikaní. Vďaka
poisteniu si vie zamestnanec zaplatiť nadštandardnú zdravotnú starostlivosť, a tak sa čo najskôr vrátiť
do pracovného procesu.

VEDELI STE?
V roku 2018 sa podľa štatistík Policajného zboru SR stalo až 13 873 nehôd, najtragickejším bol
august a najviac ľudí zomrelo v Nitrianskom kraji.
Ročne pribudne viac ako 30 000 pacientov s rakovinou. Úmrtnosť na rakovinu je v SR druhá najvyššia
v Európe. Aj keď človek svoj boj s rakovinou vyhrá, treba myslieť na to, že zanechá následky na zdravotnom stave a schopnosti pracovať. Priemerné náklady na doplnkovú liečbu rakoviny sú 12 000 EUR.
Viac ako 240 000 Slovákov poberá invalidný dôchodok. Zo 100 prípadov je 97 v dôsledku choroby,
3 v dôsledku úrazu, preto treba myslieť na poistenie invalidity z dôvodu choroby.
Ročne je na chirurgii ošetrených 60 000 zlomenín a z toho 1/4 u detí a mládeže do 19 rokov.
Každé piate dieťa zažije vo svojom živote minimálne 1 úraz, medzi najčastejšie patria obarenie
tekutinou a zlomeniny v dôsledku pádu.
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AKTÍVNY
ŽIVOTNÝ ŠTÝL
SI VYŽADUJE
MODERNÉ
POISTENIE

ŽIVOTNÉ POISTENIE S VEĽKOU VARIABILITOU

