MOJ ŽIVLJENJSKI KASKO
Načrt finančne zaščite vaše družine v vseh
življenjskih obdobjih

GOSPODINJSKI STROŠKI
HITER DOSTOP DO SPECIALISTOV

7 POTREB,
KI V ŽIVLJENJU
LAHKO
PREDSTAVLJAJO
TVEGANJE

TEŽJE BOLEZNI IN INVALIDNOST
IZPAD DOHODKA ZARADI
BOLNIŠKE ODSOTNOSTI
KREDITI IN DOLGOVI
ŠOLANJE IN PRESKRBA OTROK
POGREBNI STROŠKI IN ZAPUŠČINA

ZAKAJ IZBRATI ZAVAROVANJE MOJ ŽIVLJENJSKI KASKO?

PREMIJA:

Z zavarovanjem si boste zagotovili finančno varnost in zdravstveno zaščito v različnih življenjskih situacijah: v času, ko hudo zbolite, se poškodujete, potrebujete
hiter dostop do zdravnika specialista, če postanete brezposelni ali nezmožni za delo
ter poskrbeli za finančno varnost svoje družine v primeru vaše smrti.

Mesečna premija
že od 6 EUR dalje.

KRITJA ZA VEČJO VARNOST:
• Zavarovalna vsota za smrt – v primeru smrti zavarovanca jo
izplačamo upravičencu.

prejemali mesečni dogovorjeni znesek.

• Specialisti z asistenco - za hiter dostop do zdravnika specialista,
diagnoze in okrevanja, takrat, ko to najbolj potrebujete. Dodatno
kritje Halo Doktor vključuje tudi video posvet s splošnim zdravnikom
na daljavo.
• Izplačilo za zdravljenje - če zbolite za eno od bolezni srca in ožilja, rakom, bolezni s trajnimi posledicami ali se težko poškodujete,
vam izplačamo zavarovalnino v enkratnem znesku.
• Zdravstvena renta - v primeru nastanka kritične bolezni vam vsak
mesec, 10 let, izplačujemo dogovorjeni znesek.
• Nezgodna renta – če vam poškodba zaradi nezgode pusti težke
posledice in je invalidnost ocenjena nad 25 %, boste do 20 let
3 POMEMBNE PREDNOSTI:
1.

Kritja in višino kritij lahko prilagodite vašim potrebam in jih
spreminjate v času trajanja zavarovanja: ob najemu kredita,
rojstvu otroka, višjih prihodkih in podobno.

2.

Padajoča zavarovalna vsota za smrt, kar pomeni, da premijo
plačujete le 2/3 dobe trajanja zavarovanja, zavarovani pa ste
ves čas.

3.

Ugodnejša premija za nekadilce in za vse, ki živijo zdrav
življenjski slog.

• Trajna invalidnost – če se tako hudo poškodujete, da
postanete delni ali popolni invalid, boste prejeli zavarovalnino
glede na odstotek trajne invalidnosti.
• Nezgodna kritja - vam zagotavljajo izplačilo dogovorjenega denarnega nadomestila in izplačilo za dneve zdravljenja, oprostitev plačila premije v primeru trajne invalidnosti
zaradi nezgode in izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote
upravičencu v primeru vaše smrti zaradi nezgode ali smrti v
prometni nesreči.
• Kritje v primeru brezposelnosti ali delovne nezmožnosti - v tem primeru premijo za vas plačuje zavarovalnico. To
kritje lahko dodajajo osebe, ki niso starejše od 55 let.
UGODNOSTI OB SKLENITVI ZAROVANJA:
• 10 % popust na Nezgodno zavarovanje otrok in mladine za prvo oziroma naslednje zavarovalno leto.
• 10 % popust na zavarovanje Specialisti z asistenco,
če imate sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje
ali sklenete novo dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
Dodatno kritje Halo Doktor prejmete brezplačno za prve
3 mesece.

Več informacij pri vašem zavarovalnem zastopniku in na www.generali.si.

