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ŽIVOTNÉ POISTENIE LA VITA
Aktívny senior
Vedeli ste, že najčastejšou príčinou úrazov vo vyššom veku sú „obyčajné“ pády, a to prevažne v domácnosti? U seniorov
vo veku 65 – 74 rokov sa takmer až 30 % úrazov v dôsledku pádov skončí v nemocnici a zo seniorov vo veku 75 – 84 rokov
skončí v nemocnici dokonca až 40 %!1
Ak sa cítite stále aktívne a chcete toho zvládnuť ešte veľa, no aj napriek tomu si uvedomujete riziká, ktoré prináša vyšší vek,
vytvorili sme pre vás jedinečné poistenie, ktoré ponúka naša poisťovňa – Životné poistenie La Vita pre aktívnych seniorov!
Kto je aktívny senior: klient so vstupným vekom 60 – 70 rokov

Čo ponúka špeciálne poistenie určené seniorom?
priemerná dĺžka života žien je 80 rokov, u mužov je to 74 rokov2. Preto sme poistnú dobu natiahli až do 85. roku veku
pri voliteľných poisteniach a pri hlavnom poistení dokonca doživotne!
finančné zabezpečenie pozostalých a zabezpečenie pohrebných nákladov
zjednodušený vstup do poistenia bez komplikovaného oceňovania zdravotného stavu
výhodné asistenčné služby – zabezpečenie pomoci v domácnosti, kompenzáciu za nadštandardné ubytovanie
v nemocnici, sprostredkovanie druhého lekárskeho názoru na ochorenie či na úraz
poistenie trvalých následkov úrazu s plnením od 10 % a s užitočným príspevkom na prevenciu, poistenie hospitalizácie úrazom a prémiovej ochrany
dlhšiu dobu poistenia; poistná ochrana pri doplnkových poisteniach je až do 85. roku veku života, pri poistení pre prípad
smrti dokonca doživotná
výhodnú zľavu na nákup výživových doplnkov

Hlavné poistenie
Doživotné poistenie pre prípad smrti s možnosťou mimoriadnych vkladov
Poistenie poskytuje poistnú ochranu pre prípad smrti a slúži na zabezpečenie pozostalých či na zabezpečenie pohrebu.
Výhodou je doživotná poistná doba, čiže poistenie zaniká až úmrtím. Navyše, ak dôjde k úmrtiu pri úraze, môže sa vyplatiť
až trojnásobok poistnej sumy.
Do poistenia môžete vkladať mimoriadne poistné, ktoré sa bude zhodnocovať pomocou VÚB konzervatívnej investičnej
stratégie. Tá je navrhnutá tak, aby zabezpečila stabilný výnos pri čo najnižšej miere podstupovaného rizika*. Poplatok za vklad
mimoriadneho poistného je vo výške 5 % z hodnoty vkladu. Poplatok za výber nie je.

Voliteľné poistenia
Poistenie trvalých následkov úrazu od 10 % s progresívnym plnením pre seniora
Finančná kompenzácia v prípade, že úraz zanechá trvalé telesné poškodenie v rozsahu od 10 %. Z poistenia sa vypláca
príslušné percento z poistnej sumy podľa rozsahu trvalého následku, ktorý úraz spôsobil.
V poistení sa uplatňuje tzv. progresia, čo znamená, že čím vážnejší úraz, tým vyššie poistné plnenie.
K poisteniu Trvalých následkov úrazu získavate užitočný príspevok v prípade, že úraz si vyžiada lekárske ošetrenie.
Príspevok až do 300 € spolu za celú poistnú dobu, max. do výšky 100 € na jednu poistnú udalosť, môžete využiť na preplatenie výdavkov po predložení dokladu o úhrade za:
nákup výživových doplnkov, ktoré urýchlia hojenie úrazu
rehabilitáciu po úraze nad rámec úkonov, ktoré sú hradené zo systému zdravotníctva
prenájom zdravotníckych a rehabilitačných pomôcok

Poistenie hospitalizácie úrazom pre seniora

Ak budete v dôsledku úrazu hospitalizovaný v nemocnici dlhšie ako 24 hodín, vyplatíme vám za každý deň strávený
v nemocnici vami stanovenú poistnú sumu. Navyše, poistenie obsahuje bonus – až dvojnásobné plnenie počas doby, keď
budete hospitalizovaný na JIS-ke.

Poistenie prémiovej ochrany pre seniora

Ak utrpíte vážny úraz, ktorý zanechá trvalé telesné poškodenie v rozsahu vyššom ako 50 %, vyplatíme vám naraz celú
poistnú sumu.

Poistenie rakoviny pre seniora
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Ak vám bude po uplynutí čakacej doby diagnostikovaná rakovina, vyplatíme vám naraz dohodnutú poistnú sumu. Ak vám
bude diagnostikovaná rakovina in situ alebo vybrané typy rakoviny prostaty a štítnej žľazy, vyplatíme vám 10 %
z dohodnutej poistnej sumy.

Poistenie druhého lekárskeho názoru
Ak si nie ste istý svojou diagnózou či postupom liečby, sprostredkujeme vám druhý lekársky názor na vašu diagnózu po doložení
všetkých potrebných lekárskych správ.

Poistenie asistenčných služieb EXTRA

Pomôžeme vám zabezpečiť starostlivosť o domácnosť a záhradu – nákupy, upratovanie, venčenie psíka, záhradnícke práce a podobne, ak pre chorobu alebo pre úraz tieto práce nebudete môcť vykonávať.
Zároveň vám poskytneme kompenzáciu za nadštandardné ubytovanie v nemocnici až do 35 €/deň, max. 200 € na
jednu poistnú udalosť max. 2x za kalendárny rok, v prípade, že budete hospitalizovaný v nemocnici v nadštandardnej izbe
alebo vám poskytneme kompenzáciu v prípade, že vám takáto izba nemohla byť poskytnutá, alebo v prípade chýbajúcej možnosti nadštandardného ubytovania v zdravotníckom zariadení

DARČEK na podporu zdravia
Ak uzatvoríte jedinečné životné poistenie La Vita pre aktívnych seniorov, získate výhodnú zľavu vo výške 15 % na nákup
výživových doplnkov GS a CEMIO v e-shope www.gsklub.sk.
So zľavou si tak môžete zakúpiť napríklad kĺbovú výživu Cemio Kamzík®, GS Condro® DIAMANT vitamíny a podobne.

Vedeli ste?
Najmä u osamelých seniorov môže vzniknúť problém s pomocou v domácnosti v prípade vážnej choroby či úrazu. Preto je dobré
myslieť na budúcnosť a uzatvoriť aj poistenie asistenčných služieb.
Zdroj:
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EuroSafe, European Association for Injury Prevention and Safety Promotion, Amsterdam, 2015
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Štatistický úrad SR, 2019

* S investovaním do podielových fondov je spojené aj riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne
investovanej sumy. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Tento materiál predstavuje reklamný dokument. Ďalšie informácie vrátane upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami v podielových fondoch je možné získať na všetkých predajných miestach VÚB, a. s.,
a na www.vub.sk. Všetky aktuálne informácie o investičných stratégiách a cenách podielov fondov nájdete na internetovej stránke poisťovateľa a/alebo
na www.eurizonslovakia.com.
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