Nezgoda

Nezgodno zavarovanje TOP 400

Z VAMI NA VSAKEM KORAKU
NEZGODNO ZAVAROVANJE TOP 400

Progresivna zavarovalnina v primeru
invalidnosti do 400 %.

ZAUPAJTE NAM SVOJE SKRBI

Vse na kratko

NEZGODNO ZAVAROVANJE TOP 400
✔ Z DOBRIM OBČUTKOM

✔ PREDNOSTI NEZGODNEGA ZAVAROVANJA TOP 400

Kaj najraje počnete v svojem prostem času? Se
ukvarjate s športom? Radi potujete? Se radi družite s
svojo družino? Če ste izbrali nezgodno zavarovanje TOP
400 zavarovalnice Wiener Städtische, lahko vse skupaj
počnete z dobrim občutkom, saj prevzamemo vaše skrbi
pri nezgodah po vsem svetu, 24 ur na dan. Vam je znano,
da se največ nezgod zgodi prav v prostem času?

• Nezgodna renta že od 35 % invalidnosti.
- Doživljenjska mesečna nezgodna renta z zajamčeno
dobo izplačevanja 20 let (v primeru smrti prejemnika
rente).

✔ PRIPRAVLJENO ZA VAS
TOP 400 ustreza vsakemu obdobju vašega življenja in
vsaki življenjski situaciji posameznika, partnerjev ali
celotne družine (oba starša in vsi otroci) - v vseh primerih
je nezgodno zavarovanje TOP 400 fleksibilno, v skladu z
vašimi potrebami.

• Družinsko zavarovanje - zavarovalna vsota za primer
smrti z mesečno družinsko pokojnino.
- Izplača se dogovorjena zavarovalna vsota in mesečna
renta za vsakega otroka, v višini 200,- EUR, do
dopolnjenega 18. leta starosti.
• Partnersko in družinsko zavarovanje -   zavarovalna
vsota za primer smrti z mesečno vdovsko pokojnino.
- Izplača se dogovorjena zavarovalna vsota in vdovska
pokojnina, v višini 200,- EUR za obdobje 5 let.
• Zavarovalnina v primeru zloma kosti.
• Bolnišnični dan s povečanim kritjem v tujini.

✔ PROGRESIVNA ZAVAROVALNINA
V PRIMERU INVALIDNOSTI DO 400 %

• Stroški reševanja in prevoza v tujini, znotraj Evrope.

Nezgode lahko spremenijo vaše življenje in za
seboj pustijo ogromne stroške. Zato pri nezgodnem
zavarovanju TOP 400 zavarovalnina raste s stopnjo
telesne poškodbe. To pomeni, da je lahko izplačilo v višini
4 - kratnika. 400 % zavarovalne vsote, vam izplačamo že
od 90 % stopnje invalidnosti.

• Vključitev novorojenca brez plačila premije, do 6.
meseca starosti.

Izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in
veljajo enakovredno za oba spola.
Opomba: Namen te zloženke je kratka in osnovna predstavitev našega produkta. Ni ponudba v pravnem smislu. Zloženko smo pripravili skrbno, vendar
lahko skrajšana različica besedila pripelje tudi do napačnega ali nepopolnega
razumevanja. Obvezujoče in popolne informacije so navedene v dokumentaciji
obvezujoče ponudbe, na polici in v pripadajočih zavarovalnih pogojih.

Za dodatne informacije enostavno pokličite svojega
svetovalca pri Wiener Städtische ali brezplačno telefonsko
številko, namenjeno vsem vprašanjem o zavarovanjih.
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ZAUPAJTE NAM SVOJE SKRBI

• Oprostitev plačevanja premije v primeru bolezni ali
nezgode.

✔ ZAKAJ SKLENITI
NEZGODNO ZAVAROVANJE TOP 400?
Obstajata dva pomembna razloga:
• Ohranitev vašega življenjskega standarda v primeru
nezgode
• Finančna zaščita vaših najbližjih
Zato potrebujete finančna sredstva kot jih, na primer,
zagotavlja doživljenjska mesečna nezgodna renta
nezgodnega zavarovanja TOP 400 zavarovalnice Wiener
Städtische.

