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Zavarovalnica GENERALI ustanovila sklad za podporo
zdravstvenim delavcem, ki so zboleli za COVID-19

Ljubljana - V zavarovalnici GENERALI so oblikovali sklad, iz katerega
bodo zdravstveni delavci, ki so zboleli za boleznijo COVID-19, lahko
prejeli finančno podporo. Le ti so v trenutnih razmerah, ko skrbijo za
obolele s to boleznijo, še dodatno izpostavljeni novemu koronavirusu.
Ustanovitev sklada je zahvala vsem zdravstvenim delavcem za
požrtvovalnost pri njihovem delu, ki ga opravljajo v skrbi za zdravje
vsakega izmed nas.
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Zdravstveni delavci bodo v primeru, da so zboleli za boleznijo COVID-19, iz sklada
zavarovalnice GENERALI lahko prejeli finančno pomoč, in sicer kot bolnišnično
nadomestilo v višini 20 evrov v primeru, da bodo v bolnišnici 3 dni ali več, 1000 evrov
nadomestila za okrevanje, če je zdravljenje zahtevalo intenzivno nego, svojci
upravičenca pa bi v primeru njegove smrti prejeli posmrtnino v višini 5.000 evrov.
»Zdravstveni delavci vse od izbruha novega koronavirusa delajo v izrednih
okoliščinah. Vsak dan skrbijo za bolnike, izpostavljeni so okužbi, njihovo delo je še
bolj stresno kot običajno. Bolezen ne izbira, ogrozi lahko tudi njihovo zdravje. V
zavarovalnici smo se jim želeli z ustanovitvijo sklada zahvaliti za njihovo nesebično
delo in stati ob strani, tako kot oni stojijo ob strani vsem nam,« je o skladu povedala
Vanja Hrovat, predsednica uprave GENERALI zavarovalnice.

Dodatne informacije o skladu in pravilih, ki veljajo za koriščenje finančne pomoči iz
sklada.

GENERALI d. d., ki je v Sloveniji prisotna od leta 1997, je vodilna mednarodna zavarovalnica v
Sloveniji in del Skupine Generali. Generali je eden največjih svetovnih ponudnikov zavarovanj in
upravljanja premoženja. Ustanovljena je bila leta 1831, prisotna je v 50 državah sveta, s skupnim
prihodkom od premij, ki je v letu 2019 presegel 69,7 milijard evrov. S skoraj 72.000 zaposlenimi po
vsem svetu in 61 milijoni strank ima Skupina vodilni položaj v Evropi in vedno bolj pomembno
pozicijo na trgih Azije in Latinske Amerike. V Avstriji, Srednji in Vzhodni Evropi ter Rusiji deluje
Skupina preko svoje regionalne pisarne v Pragi. V 13 državah je ena izmed treh glavnih
zavarovalnic. Generalijeva ambicija je postati vseživljenjski partner svojim strankam, ki ponuja
inovativne in prilagojene rešitve zahvaljujoč edinstveni distribucijski mreži.

