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Z VAMI NA VSAKEM KORAKU.
Nezgodno zavarovanje zavarovalnice Wiener Städtische.
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Nezgoda - TOP 400

Nezgoda – Top 400: nezgodno zavarovanje
Z dobrim obœutkom.
Kaj najraje poœnete v svojem prostem œasu? Se ukvarjate s športom? Radi potujete? Se radi družite s svojo družino?
Œe ste izbrali nezgodno zavarovanje TOP 400 zavarovalnice Wiener Städtische, lahko vse skupaj poœnete z dobrim
obœutkom, saj prevzamemo vaše skrbi pri nezgodah po vsem svetu, 24 ur na dan. Vam je znano, da se najveœ nezgod
zgodi prav v prostem œasu in ne pri opravljanju poklica?
Nezgodno zavarovanje, 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.
Progresivna zavarovalnina v primeru invalidnosti do 400%.
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 izplaœilo v višini 4-kratnika - 400% zavarovalne vsote. Ta, najvišja zavarovalnina pa se izplaœa že od 90% stopnje invalidnosti naprej.

Prednosti nezgodnega zavarovanja TOP 400.
• Nezgodna renta že od 35% invalidnosti – doživljenjska meseœna nezgodna renta z zajamœeno dobo izplaœevanja 20
let (v primeru smrti prejemnika rente).
• Pri družinskem zavarovanju zavarovalna vsota za primer smrti z meseœno družinsko pokojnino: izplaœa se dogovorjena
zavarovalna vsota in meseœna renta za vsakega otroka.
• Pri zavarovanju partnerjev in družinskem zavarovanju zavarovalna vsota za primer smrti z meseœno vdovsko pokojnino.
• Zavarovalnina v primeru zloma kosti.
• Bolnišniœni dan s poveœanim kritjem v tujini.
• Stroški reševanja in prevoza v tujini, znotraj Evrope.
• Oprostitev plaœila premije v primeru bolezni ali nezgode.

Zakaj skleniti nezgodno zavarovanje TOP 400?
Obstajata dva pomembna razloga: prviœ, vsak si želi obdržati svoj življenjski standard, v primeru, œe se mu kaj pripeti.
Drugiœ, vsak želi zavarovati svoje najbližje. Zato pa potrebujemo finanœna sredstva – kot jih, na primer, zagotavlja
doživljenjska meseœna nezgodna renta nezgodnega zavarovanja TOP 400 zavarovalnice Wiener Städtische.

Za podrobnejše informacije pokliœite svojega svetovalca
pri Wiener Städtische ali brezplaœno telefonsko številko,
namenjeno vsem vprašanjem o zavarovanjih.

Brezplaœna telefonska številka: 080 12 68
E-naslov: mail-us@wienerstaedtische.si
www.wienerstaedtische.si
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