
ŽIVOTNÉ POISTENIE LA VITA

Dobrodružný študent

Rád cestuješ a zažívaš dobrodružstvá? Máš rád adrenalín a všetko riešiš cez web?   

Ak si študent alebo stredoškolák, vytvorili sme pre teba jedinečné poistenie, ktoré ponúka iba naša poisťovňa – Životné pois-
tenie La Vita pre dobrodružných študentov!

Kto je dobrodružný študent: študent, stredoškolák*. Poistenie je možné dojednať pre študentov vo veku 15 – 25 rokov.

* Presnú špecifikáciu stanovuje Generali.

Jediné poistenie na trhu vytvorené špeciálne na mieru pre všetkých študentov, ktorí radi cestujú a spoznávajú svet.

Poistná ochrana v prípade:

 – nákazy exotickou importovanou chorobou. Poistenie kryje: brušný týfus, hepatitídu A, B, C, E, japonskú encefalitídu, 
choleru, tetanus, hemoragické horúčky (napr. žltú zimnicu, horúčku dengue), spavú chorobu, leishmaniózu, Chagasovu 
chorobu a maláriu

 – jednotlivé ochorenia sú ohodnotené percentom z poistnej sumy (podľa Tabuľky exotických ochorení TEXO)

 – nárok na jedno poistné plnenie je za každé z ochorení

Príspevok v hodnote až do 150 eur za celú poistnú dobu, ktorý môžeš využiť na:

 – očkovanie pred cestou do exotiky, aby si mal istotu, že cestuješ bezpečne

 – vyšetrenie exotických importovaných ochorení, aby si mal istotu, že si sa vrátil zdravý

Ak s poistením Exotických ochorení uzatvoríš aj poistenie Hospitalizácie, získaš ďalšiu zaujímavú výhodu:

 – dvojnásobné plnenie z poistenia Hospitalizácia, ak budeš kvôli liečbe exotickej importovanej choroby hospitalizovaný 
na JIS-ke alebo na infekčnom oddelení

Základné krytie s územnou platnosťou SVET pre neobmedzený počet ciest s dodatočnou zľavou 10 % z poistného za 
cestovné poistenie.

Poistenie, ktoré je možné uzavrieť iba v tejto špeciálnej ponuke.

Vďaka poisteniu občianskej zodpovednosti budeš krytý až do 100 000 eur, ak spôsobíš škodu tretím osobám (napr. 
ak nedopatrením v obchode niečo poškodíš alebo ak bývaš v prenájme či v internáte a nechtiac rozbiješ okno). 

Poistenie smart zariadení (napr. tabletu, smartfónu atď.) – krytie až do 500 eur/rok.

Darček získaš, ak s poistením Exotických ochorení uzatvoríš aspoň jedno z uvedených poistení.

Potom môžeš využiť výhodnú zľavu 15 % v e-shope www.bestbody.sk.

Okrem toho nezabudni využiť!

 – Možnosť platiť poistné za zmluvu online aj kartou
 – Nahlasovanie poistných udalostí jednoducho cez web
 – Neplánovaný adrenalín – rozšírenie poistného krytia o vybrané adrenalínové aktivity (napr. rafting, bungee jumping 
atď.) jednoducho a zadarmo cez SMS; Neplánovaný adrenalín sa vzťahuje na poistenie Hospitalizácie, Chirurgického 
zákroku, Invalidity a vybrané Úrazové poistenia

Vedel si, že?

 – Naše Úrazové poistenie sa poskytuje s územnou platnosťou SVET. Preto si nezabudni spolu s poistením Exotických 
ochorení poistiť aj Trvalé následky úrazu, poistenie Prémiovej ochrany a Denné dávky za dobu nevyhnutného liečenia 
úrazu.

 – Čím mladší si poistenie uzatvoríš, tým lacnejšie ho budeš mať! Preto je dobré myslieť aj na budúcnosť a uzatvoriť aj 
poistenie Závažných ochorení s viacnásobným plnením či Chirurgického zákroku.

Dobrodružný študent

Batoh zážitkov a jeden
nechcený suvenír

Životné poistenie La Vita + poistenie Exotických ochorení

Cestovné poistenie na dobu neurčitú

Poistenie občianskej zodpovednosti a prenosných smart zariadení

DARČEK k tomu! 
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