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Zavarovalnica Generali je 27. marca letos sprejela poseben ukrep za zaščito
svojih zavarovancev in povečanje finančne varnosti družin. Strankam, ki imajo
pri zavarovalnici sklenjeno življenjsko zavarovanje (klasično življenjsko
zavarovanje, naložbeno življenjsko zavarovanje ali zavarovanja za primer
smrti) z dobo trajanja več kot 5 let, je brezplačno razširila kritje za primer
obolelosti s COVID-19, in sicer za zdravljenje v bolnišnici in kritje za morebitno
smrt zaradi bolezni Covid-19. Razširjeni kritji veljata od 27. marca do 30. junija
2020 in sta na polico dodani avtomatično.
Tako bodo zavarovancem, ki imajo sklenjeno življenjsko zavarovanje z dobo trajanja
več kot 5 let in se bodo zdravili v bolnišnici zaradi Covid-19, za vsak dan zdravljenja
v bolnišnici izplačali nadomestilo v višini 25 evrov, in sicer največ za 100 dni, kar
pomeni do največ 2.500 evrov nadomestila. Večjo zavarovalno vsoto bo
zavarovalnica izplačala tudi v primeru morebitne smrti.
Več informacij najdete na tej povezavi.

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.

