
ŽIVOTNÉ POISTENIE LA VITA 

Poistenie pre výnimočné ženy

Výnimočné ženy si zaslúžia výnimočnú pozornosť! Preto sme ako prvá poisťovňa na trhu pripravili jedinečné poiste-
nie, ktoré je určené špeciálne ženám a ich potrebám. Uvedomujeme si, že ženy sú pre spoločnosť nenahraditeľné. 
Preto sme sa rozhodli ponúknuť im okrem štandardného životného poistenia aj pokrytie všetkých rizík súvisiacich 
s tehotenstvom, materstvom či s inými ženskými ochoreniami – a to bez ohľadu na ich vek.

Poistenie kryje tri situácie, ktoré môžu nastať v živote každej ženy:

–  tehotenské, pôrodné a popôrodné komplikácie
–  narodenie dieťaťa s vrodenou chybou
–  vážne ženské operácie a ochorenia

Poistenie je možné dojednať na poistnú sumu až do výšky 15 000 €. Všetky ochorenia/operácie sú ohodnotené 
príslušným percentom z poistnej sumy, ktoré sa v prípade poistnej udalosti vyplatí.

–  poistenie pomáha v situáciách, keď sa tehotenstvo či pôrod skomplikujú a vzniknú neočakávané pro-
blémy

–  nárok na jedno plnenie za každé tehotenstvo/pôrod
–  za každé tehotenstvo/pôrod sa vypláca jedno plnenie – podľa toho, ktoré z nich je ohodnotené najvyšším 

percentuálnym plnením

Chránime vás v prípade komplikácií ako napríklad: akútne indikovaný cisársky rez, eklampsia, ťažká preeklampsia, 
popôrodná depresia a podobne. Zoznam vybraných komplikácií nájdete v tabuľke poistenia pre ženy TPZE.

–  poistenie pomáha v prípade, že dieťatko sa narodí s vážnou vrodenou chybou
–  nárok na jedno plnenie za každé dieťa, ktoré sa narodilo s vrodenou chybou – podľa toho, ktorá z vrodených 

chýb je ohodnotená najvyšším percentuálnym plnením
–  pri mimoriadne vážnych vrodených chybách sa vypláca až 3-násobok poistnej sumy

Pomôžeme vám v prípade, že dieťatku bude diagnostikovaný napr. Downov syndróm, detská mozgová obrna, spi-
nálna svalová atrofia alebo iná definovaná vrodená chyba. Zoznam vybraných komplikácií nájdete v tabuľke 
poistenia pre ženy TPZE.

Volám sa Dana. Mám 41 rokov. Po viacerých neúspešných pokusoch som konečne otehotnela. Veľmi som sa tešila 
na svoje prvé dieťatko. Keďže som už mala rizikový vek, gynekológ mi odporučil špeciálne tehotenské vyšetrenie 
vrodených chýb. Žiaľ, zistilo sa, že moje bábätko trpí Downovým syndrómom.  
Celé toto obdobie bolo pre mňa veľmi náročné. Nielen zo psychickej, ale aj z finančnej stránky.

Vďaka Poisteniu pre ženy som dostala plnenie za eklampsiu 4 000 €*. Takisto som dostala plnenie vo výške 
15 000 €*, ktoré mi pomohlo prekonať ťažké chvíle.

* dohodnutá poistná suma 10 000 €, plnenie v prípade eklampsie 40 % z poistnej sumy, plnenie v prípade Downovho syndrómu 150 % z poistnej sumy

–  poistenie pomáha odstrániť problémy, ktoré súvisia s tehotenstvom a pôrodom (napríklad rekonštrukcia 
jaziev po pôrode, operácia diastázy)

–  kryje aj zákroky, ktoré zabezpečujú, aby sa žena dokázala „opäť cítiť vo svojej koži“ (rekonštrukcia jaziev 
na tvári po úrazoch či po nádoroch, rekonštrukcia prsníka po mastektómii)

–  zahŕňa operácie a ochorenia prichádzajúce s vekom (operácia panvového dna, endometrióza, reumatoidná 
artritída a iné)

–  nárok na plnenie za každé z ochorení/operácií definovaných v tabuľke TPZE 1-krát
–  v prípade súbehu viacerých ochorení/operácií sa vypláca plnenie za každé diagnostikované ochorenie/podstú-

penú operáciu

Volám sa Eva. Mám 50 rokov. Stále sa cítim mladá a chcem žiť plnohodnotne. No, žiaľ, pred niekoľkými rokmi mi 
do života vstúpila rakovina, v dôsledku ktorej som prišla o prsník.
Viem, že život nestojí na dokonalom vzhľade, ale po vyliečení som sa necítila komfortne vo svojom tele. Preto som 
ani chvíľu neváhala, a keď to bolo možné, podstúpila som rekonštrukciu prsníkov. 

Vďaka Poisteniu pre výnimočné ženy som si mohla vybrať kliniku aj zákrok podľa svojich predstáv a nemusela 
som uberať zo svojich nárokov.
Z Poistenia pre ženy som dostala až 5 000 €*, ktoré mi poslúžili nielen na úhradu nákladov na zákrok, ale aj na vykrytie 
zníženého príjmu počas zotavovania po zákroku.

* dohodnutá poistná suma 10 000 €, plnenie v prípade rekonštrukcie prsníkov po mastektómii 50 % z poistnej sumy

NEZABUDNITE VYUŽIŤ!

–  Poistenie pre ženy výborne dopĺňa Medicínska asistencia, ktorá poskytne konzultácie ohľadne zdravotného 
stavu s lekárom na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni

–  pre komplexné krytie ženských diagnóz nezabudnite na poistenie Závažných ochorení s dvojnásobným 
plnením pre typicky ženské formy rakoviny (rakovina prsníka, krčka maternice, tela maternice, vaječníkov)

–  poistenie Hospitalizácie, ktoré kryje bez obmedzenia aj hospitalizáciu v  súvislosti s  rizikovým tehoten-
stvom

–  komplexné Úrazové poistenie s krytím SVET

–  Neplánovaný adrenalín – rozšírenie krytia na vybraných poisteniach jednoduchou SMS správou raz ročne za-
darmo. S Neplánovaným adrenalínom sú kryté aktivity ako napríklad let balónom, bungee jumping, zorbing, rafting 
a podobne.

–  možnosť získať zľavu až do 25 % z poistného za rizikové poistenia 
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Narodené dieťa s vrodenou chybou

Tehotenské, pôrodné a popôrodné komplikácie

Vážne ženské operácie a vybrané ochorenia


