VitalŽivot
Životné poistenie

Pre radosť zo života
a pocit bezpečia.
Chcete si užívať život s príjemným pocitom, že aj v ťažkých situáciách bude niekto
stáť pri Vás?
Patríte ku klientom, ktorým záleží na garanciách a istotách a dôležitá je pre Vás
ochrana a sporiaca zložka produktu? Chcete si zlepšiť finanènú situáciu na dôchodku
alebo sa postarať o svojich najbližších v prípade toho najhoršieho?
Rozhodnite sa pre kapitálové životné poistenie VitalŽivot. Spája v sebe sporiacu
zložku a kvalitnú poistnú ochranu, ktorú získate množstvom zaujímavých pripoistení.
Máte možnosť poistiť nielen seba, ale aj svoje deti. Môžete im dojednať poistenie
rôznych rizík zo širokej škály úrazových pripoistení alebo sa rozhodnúť pre úrazový
Baby Balík, ktorý zahàòa 4 najèastejšie poisťované riziká – trvalé následky úrazom,
èas nevyhnutného lieèenia, bolestné a zlomeniny kostí.

VitalŽivot
Ako to funguje

30-roèný Martin je ženatý, má dve deti a uvedomuje si svoju zodpovednosť živite¾a rodiny.
Martinovou prioritou je postarať sa o svoju rodinu v prípade výpadku jeho príjmu z dôvodu
dlhodobejšej choroby alebo úrazu s dlhším èasom lieèenia a zároveò si vytvoriť rezervu na
dôchodok. Rozhodol sa pre kapitálové poistenie VitalŽivot s rôznymi pripoisteniami.

Zhodnocujeme:
Martin si zvolil cie¾ovú sumu 10 000 €. Rezerva jeho poistenia sa zhodnocuje roèným
úrokom 1,9 % a zároveò mu pripisujeme prípadné podiely na zisku, ktoré mu budú vyplatené
na konci poistnej doby. V prípade jeho úmrtia bude cie¾ová suma vyplatená jeho rodine.
Hlavným zmyslom životného poistenia je poskytovanie istôt v rôznych nepredvídaných
životných situáciách, ktoré môžu prekvapiť èloveka kedyko¾vek a kdeko¾vek.

Chránime:
Najèastejším dôvodom výpadku príjmu je dlhodobá práceneschopnosť a hospitalizácia.
Martin si to uvedomuje, a preto si pripoistil denné dávky pri pracovnej neschopnosti
a denné dávky poèas hospitalizácie. Hospitalizácia môže mať viacero dôvodov. Jedným
z nich môže byť aj chirurgický zákrok. Ak by musel Martin podstúpiť akýko¾vek chirurgický
zákrok, napríklad operáciu slepého èreva, vyplatíme mu sumu až do výšky 200 € vïaka
pripoisteniu chirurgických nákladov.
Dlhšia hospitalizácia v nemocnici z dôvodu úrazu má za následok výpadok Martinovho príjmu.
Na jeho kompenzáciu slúži pripoistenie bolestné s minimálnym jednorazovým plnením 1 000 €.
V prípade, ak by nebola nutná hospitalizácia v nemocnici, ale len domáce lieèenie z dôvodu úrazu,
vyplatíme jednorazovo Martinovi sumu z pripoistení èas nevyhnutného lieèenia a drobné úrazy.
Zároveò sa pripoistil pre prípad úrazu s trvalými následkami. Táto nepríjemná životná situácia
znaène ovplyvní chod celej domácnosti, jej príjmy klesnú. Vïaka tomuto pripoisteniu mu môže
byť vyplatená suma až do výšky 10 000 € v závislosti od rozsahu úrazu.
Ak by úraz zanechal trvalé následky viac ako 50 %, vïaka Euroochrane vyplatíme jednorazovo 50 000 €.
Ak sa Martinov zdravotný stav zhorší nato¾ko, že bude musieť ostať na invalidnom dôchodku,
nebude musieť platiť poistné. Má dojednané aj pripoistenie oslobodenie od platenia poistného
v prípade úplnej invalidity a zároveò mu budeme vyplácať mesaène dojednaný invalidný
dôchodok vo výške 100 €.
Martin vie, že detské úrazy sú èasté. Pre istotu poistil aj svoje deti balíkom úrazových pripoistení
so 4 najèastejšie dojednávanými pripoisteniami.
Toto poistenie stojí Martina mesaène 56,50 €.

VitalŽivot
Výhody pre Vás
✓ istota bezpeène uložených úspor
✓ široká škála pripoistení
✓ zhodnotenie Vašich peòazí
✓ ochrana pred infláciou
✓ úrazové pripoistenia pre Vaše deti
✓ istota zabezpeèenia celej rodiny
✓ kombinácia životného poistenia a dlhodobého sporenia
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