ERGO Active
úrazové poistenie

Máte radi aktívny životný
štýl? ERGO Active je práve
pre vás.

Úrazové poistenie ERGO Active je určené klientom, ktorým
záleží na kvalitnej starostlivosti aj v prípade úrazu.
Úrazové poistenie slúži ako prostriedok na zabezpečenie
výpadku príjmu, ktorý je spôsobený úrazom. Pomôže preklenúť obdobie nečakaných zmien v živote a s ním spojené náklady na rehabilitáciu či poplatky za starostlivosť v
súkromných alebo štátnych zdravotníckych zariadeniach,
pokryje prípadné výdavky na kúpu upraveného vozidla,
vytvorenie bezbariérového prístupu domov či rekvalifikáciu.
S ERGO Active vás podobná životná situácia nezastihne
nepripravených.

Nová situácia v živote?
ERGO Active je poistenie, ktoré sa plne prispôsobí životným
zmenám akými sú napríklad svadba, narodenie dieťaťa,
dovŕšenie dospelosti detí a iné udalosti.

Rozrastá sa vaša rodina?
Deti vám zadarmo dopoistíme.
V priebehu poistenia sa rozsah krytia mení podľa vašej
aktuálnej situácie. V prípade, že sa vám narodilo dieťa,
zadarmo ho dopoistíme. Dopoistenie pre prípad trvalých
následkov úrazu je na poistnú sumu 30 000 € bez zmeny
poistného až do veku 2 rokov.

Čo sa stane s poistením, keď vaše deti
dovŕšia vek 18 rokov?
Ak ste si dojednali rodinné poistenie a všetky vaše deti
postupne dovŕšili vek 18 rokov, ERGO Active sa zmení z rodinného poistenia na poistenie pre dve dospelé osoby.

Čo všetko si môžete dojednať v poistení
ERGO Active?
Pri výbere poistenia si môžete vybrať z nasledujúcich
poistných krytí:
a) trvalé následky úrazu;
b) trvalé následky úrazu s progresívnym plnením;
c) renta po úraze s plnením od 40 % alebo od 60 %;
d) úmrtie následkom úrazu;
e) hospitalizácia v dôsledku úrazu;
f) rekonvalescencia po hospitalizácii v dôsledku úrazu;
g) bolestné za hospitalizáciu v dôsledku úrazu;
h) zlomenina kostí;
i) denné odškodné v dôsledku úrazu od 7. alebo od 15. dňa.

Výhody úrazového poistenia ERGO Active
•

možnosť poistiť 2 dospelých a až 5 detí v jednej zmluve;

•

individuálny variant pre dospelého alebo dieťa, poistenie
partnerov, poistenie samostatne vychovávajúcej osoby a
až 5 detí alebo poistenie rodiny pre 2 dospelých a až 5 detí;

•

poistené osoby nemusia byť v príbuzenskom vzťahu;

•

automatické a bezplatné poistenie pre trvalé následky
úrazu novonarodeného dieťaťa narodeného počas trvania
poistenia do 2 rokov na poistnú sumu až do 30 000 €;

•

poistenie renty po úraze už od 40 % invalidity;

•

pri poistení úmrtia následkom úrazu poskytujeme poistné
plnenie o 50 % vyššie v prípade, ak k poistnej udalosti
prišlo v zahraničí;

•

v prípade hospitalizácie z dôvodu úrazu nad 20 dní,
o 50 % vyššie poistné plnenie na nasledujúce dni tej istej
hospitalizácie;

•

mimoriadny bonus v prípade hospitalizácie mimo územia SR;

•

paušálne plnenie za zlomeniny až do výšky 200 €.

Sme tu vždy pre vás!

Uvedomujeme si, že každý z nás potrebuje stabilného a silného partnera, na ktorého sa môže v prípade potreby obrátiť.
My v ERGO Poisťovni to vieme a preto vám ponúkame naše
služby.
Potrebujete poradiť alebo nahlásiť poistnú udalosť?
Obráťte sa na nás. Radi vám pomôžeme.
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Váš osobný poradca:

ERGO Linka: 0850 777 777
ERGO Poisťovňa, a. s.
Apollo Business Center II, Blok D
Prievozská 4C
821 08 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: info@ergo.sk

www.ergo.sk

Pre bližšie informácie o produkte si prosím prečítajte príslušné poistné podmienky.

