ŽIVOTNÉ POISTENIE

Spoľahlivé riešenie
v každej životnej
situácii

AKO VÁM DOKÁŽE POMÔCŤ
ŽIVOTNÉ POISTENIE OD ČSOB?
Zakladáme si na kvalitnom zabezpečení v tých
najťažších situáciách. V našich produktoch pravidelne
plateného životného poistenia sa môžete spoľahnúť na
nasledovné benefity:
Kvalitné poistné krytie:
vybrať si môžete zo širokej škály poistných rizík – aj pre
prípad najčastejšie sa vyskytujúcich vážnych ochorení,
výber rizík, ale aj výšku poistných súm môžete
prispôsobovať svojej životnej situácii podľa potreby.
Poistné plnenie:
v prípade trvalej invalidity bez akéhokoľvek následného
prešetrovania zdravotného stavu,
už pri zaradení na čakaciu listinu pri transplantácii,
aj pred ukončením liečby úrazu,
aj v prípade teroristických činov.
Dvojnásobné poistné plnenie:
v prípade smrti následkom dopravnej nehody,
za dobu hospitalizácie na oddeleniach JIS a ARO,
za celú dobu hospitalizácie v prípade podrobenia sa
neodkladnej operácii.
Samozrejmosťou je:
možnosť oslobodenia od platenia poistného v prípade
plnej invalidity,
určenie oprávnených osôb, ktoré získajú poistné plnenie
bez čakania na dedičské konanie.

AKO SI VYBRAŤ NAJVHODNEJŠIE
ŽIVOTNÉ POISTENIE?
Mám záujem o krytie rizík a zároveň chcem investovať:
Pravidelne platené investičné životné poistenie
VARIO – pre všetkých, ktorých cieľom je zabezpečenie seba
a svojich najbližších v prípade choroby, úrazu alebo smrti.
VARIO JUNIOR – pre rodičov, ktorí majú záujem o kvalitné
zabezpečenie budúcnosti pre svoje deti.

Mám záujem o krytie rizík:
Pravidelne platené rizikové životné poistenie
LIFE PLUS – spoľahlivé riešenie pre fyzické osoby, ale aj
pre podnikateľov (poistenie kľúčovej osoby, majiteľa firmy)
v prípade ťažkých životných situácií.
LIFE PLUS POISTENIE ÚVEROV – pre všetkých, ktorí
hľadajú spoľahlivé zabezpečenie a istotu pre svoje úverové
záväzky.

Mám záujem investovať jednorazovo vyššiu čiastku:
Jednorazovo platené investičné životné poistenie
PERSPEKTIV – s jednorazovou investíciou od 1 000 €
a poistením pre prípad smrti a smrti následkom dopravnej
nehody.

Upozornenie: Investičné životné poistenie je kombináciou poistenia
a investovania do fondov/stratégií podľa výberu poistníka. Poisťovňa
neposkytuje žiadnu záruku budúceho výnosu. Riziko spojené s investovaním (premenlivosťou výnosov) nesie v plnom rozsahu poistník a poistený.
Tento dokument je reklamným materiálom a nenahrádza dokument s kľúčovými informáciami. Dokument s kľúčovými informáciami je k dispozícii
v slovenskom jazyku a je možné sa s ním oboznámiť na predajných miestach ČSOB Poisťovňa, a.s., jej partnerov, ako aj na stránkach www.csob.sk.

PREČO SA ZABEZPEČIŤ
ŽIVOTNÝM POISTENÍM?
Životné poistenie vám ponúka finančnú istotu pri
riešení nečakaných životných situácií, ktoré môžu
znamenať negatívny dopad na rodinný rozpočet.
Na výber najvhodnejšej liečby: Slobodnou voľbou
zdravotníckeho či rehabilitačného zariadenia si zabezpečíte
nielen kvalitnú liečbu, ale aj plnohodnotnú starostlivosť.
Na zabezpečenie starostlivosti: Profesionálna
opatrovateľská služba v prípadoch, ak sa z rôznych
zdravotných príčin nedokážete o seba postarať.
Na zachovanie pohodlia: V prípade imobility si svoju
domácnosť dáte upraviť tak, aby ste sa bezbariérovo,
pohodlne a bez cudzej pomoci dostali všade tam, kam
potrebujete.
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Na zachovanie životnej úrovne: Sebe a svojej rodine
zabezpečíte rovnakú životnú úroveň aj v prípade straty
príjmu, bez ohľadu na výšku invalidného dôchodku.
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