POISTENIE OSÔB

SENIOR
Kapitálové životné a úrazové
poistenie

Postaráme sa
o jeseň vášho života

Celý život sa snažíte zabezpečiť seba a svojich
blízkych. Pracujete na tom, aby ste sa vedeli
postarať o seba a v prípade potreby mohli
podať pomocnú ruku svojej rodine, či
priateľom. Dôstojné prežitie celého života je
osobnou snahou každého z nás. S pribúdajúcim
vekom nám viac záleží na istotách, ktoré
nám pomáhajú prekonávať rôzne ťažkosti.
Pretože aj zrelý život má svoje čaro a ponúka
množstvo nových možností, Allianz - Slovenská
poisťovňa pripravila produkt aj pre ľudí
mysliacich na budúcnosť. Program Senior
vám pomôže zmierniť finančnú záťaž
v nepredvídaných životných situáciách
a navyše kapitálové životné poistenie vám
poslúži až do 95. roku života.
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MYSLÍME
NA BUDÚCNOSŤ
Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka
špeciálny program, ktorý vám poskytne viac
istoty v nadchádzajúcich rokoch života.

Program Senior vám prináša optimálne spojenie
ochrany v prípade úrazu a finančnú podporu
pozostalým v prípade smrti. Starnúť aktívne
a zdravo s pocitom istoty je cieľom všetkých z nás.
Pretože viac istoty v rukách vždy pomáha.

V RÁMCI PROGRAMU SENIOR SI MÔŽETE UZATVORIŤ
POISTENIA, KTORÉ KRYJÚ TIETO RIZIKÁ:

✓ úmrtie
✓ dožitie

✓ úraz
✓ choroba

Poistenia uzatvára né v rámci Programu
Senior sú určené pre klientov so vstupným
vekom od 55 do 70 rokov.
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Vedeli ste, že:

– na Slovensku priemerná dĺžka života v porovnaní
s rokom 1950 stúpla v priemere o 15 rokov na
72,2 rokov u mužov a 79,4 rokov u žien?
– v roku 2060 by mala dosiahnuť v našej krajine
priemerná dĺžka života u muža 82,2 rokov
a priemerná dĺžka života ženy 87,4 rokov?
– za najlepšieho veteránskeho atléta Európy bol
vyhlásený náš šprintér Vladimír Výbošťok z Banskej
Bystrice, držiteľ svetového rekordu vo svojej
kategórii?
– v roku 2012, na atletických majstrovstvách Slovenska
veteránov mal najstarší bežec 92 rokov?

KRÁČAME S DOBOU
Poistenia v rámci Programu Senior
poskytujú krytie poistných rizík pre
ľudí v staršom veku.

PROGRAM SENIOR POSKYTUJE:
– finančnú podporu v prípade úrazu alebo
uplynutia poistnej doby,
– finančnú podporu pozostalým v prípade úmrtia,
– v prípade úmrtia poisteného, ktoré nastane
následkom úrazu bude pozostalým vyplatené
zvýšené poistné plnenie,
– v kapitálovom životnom poistení možnosť voľby
platenia poistného počas doby 5 alebo 10 rokov
a možnosť dohodnúť poistnú sumu na 2 000 eur,
3 000 eur alebo 4 000 eur (závisí od zvoleného
súboru poistení).
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ZVÝŠTE SI
POISTNÚ OCHRANU
V RÁMCI PROGRAMU SENIOR SI MÔŽETE VYBRAŤ
NIEKTORÉ Z POISTENÍ PRE ZVÝŠENIE VAŠEJ POISTNEJ
OCHRANY:
– poistenie denného odškodného pri pobyte
v nemocnici z dôvodu úrazu,
– poistenie trvalých následkov s progresiou
a plnením od 10 %,
– poistenie telesného poškodenia následkom úrazu,
zlomeniny, popáleniny alebo iného telesného
poškodenia,
– poistenie Služba Asistent.

ASISTENČNÉ SLUŽBY
IDE O SLUŽBY MATERIÁLNEJ POVAHY, URČENÉ POISTENÉMU,
KTORÉ SÚ ORGANIZOVANÉ POSKYTOVATEĽOM V ROZSAHU:
– preprava po hospitalizácii,
– preprava na kontrolné vyšetrenie alebo
rehabilitáciu po hospitalizácii a/alebo späť,
– rehabilitácia po hospitalizácii,
– kontrola domácnosti počas hospitalizácie,
– asistencia v domácnosti po hospitalizácii, rozšírená
o zabezpečenie nákupu po hospitalizácii
a zabezpečenie dovozu liekov po hospitalizácii,
– návšteva praktického lekára v domácnosti
poisteného.
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ASISTENČNÉ
SLUŽBY

LIMITY POISTNÉHO KRYTIA
– ÚHRADA NÁKLADOV

Preprava
po hospitalizácii

1 cesta do vzdialenosti najviac
100 km

Preprava na
kontrolné
vyšetrenie alebo
rehabilitáciu
po hospitalizácii
a/alebo späť

2 kontroly/rehabilitácie, t. j. spolu
4 cesty, 1 cesta do vzdialenosti
najviac 100 km

Nákup
po hospitalizácii

1x týždenne, maximálne 2 nákupy
v poistnom roku; poistený musí
požiadať o službu do 21 dní od
ukončenia hospitalizácie

Dovoz liekov
po hospitalizácii

1x týždenne, maximálne 2 dovozy
v poistnom roku; poistený musí
požiadať o službu do 21 dní od
ukončenia hospitalizácie

Návšteva
praktického
lekára
v domácnosti
poisteného

1x návšteva lekára v trvaní 1 hodiny
v poistnom roku; poistený musí
požiadať o službu do 21 dní
od ukončenia hospitalizácie alebo
od začatia pracovnej neschopnosti
alebo od začatia domáceho
liečebného režimu alebo po úraze,
následkom ktorého nie je schopný
chodiť

Rehabilitácia
po hospitalizácii

limit 30 eur na úhradu
rehabilitačnej starostlivosti
a zdravotných pomôcok

Kontrola
domácnosti
počas
hospitalizácie

2 kontrolné návštevy

Asistencia
v domácnosti
po hospitalizácii

maximálne 3 dni a maximálne
10 hodín denne počas pracovnej
neschopnosti alebo liečenia
súvisiaceho s poistnou udalosťou

Poistený má nárok požiadať o informačné služby
opakovane a bez obmedzenia počas celej doby
trvania poistenia, 24 hodín denne, s platnosťou
pre celé územie Slovenskej republiky, a to na
telefónnom čísle +421 2 50 122 222, ktoré je
zverejnené aj na internetovej stránke poisťovateľa.

ĎALŠIE VÝHODY PROGRAMU SENIOR
– u
 zatvorenie poistenia bez skúmania
zdravotného stavu
– bonusový úrok
– možnosť úpravy dohodnutých poistných súm
v úrazových poisteniach počas poistnej doby
Vďaka Programu Senior vás odškodníme za každý
jeden deň strávený v nemocnici z dôvodu úrazu.
Ukončením doby platenia kapitálového životného
poistenia sa automaticky zmení lehota platenia
zostávajúcich poistení na ročnú. Klient bude o tejto
zmene informovaný listom.

BONUSOVÝ ÚROK
Ide o úrok, o ktorý sa poisťovateľ zaväzuje zhodnotiť
rezervu životného poistenia.
V prípade záujmu o uzatvorenie Programu Senior
môžete kontaktovať svojho najbližšieho osobného
poistného poradcu, alebo nás navštíviť na našich
predajných miestach po celom Slovensku.

VIAC INFORMÁCIÍ O PRODUKTOCH ZÍSKATE:
–
–
–
–

prostredníctvom allianzsp.sk,
na Infolinke +421 2 50 122 222,
v našich pobočkách,
u vášho sprostredkovateľa poistenia.
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Hlásenie poistnej udalosti:
Infolinka +421 2 50 122 222
www.allianzsp.sk/poistne-udalosti

facebook.com/allianzSK
instagram.com/allianzsk
linkedin.com/company/
allianz-slovenska-poistovna-a-s
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