ERGO Respect
rizikové životné poistenie

Ak myslíte na budúcnosť,
máme pre vás dobrú
správu

Pripravili sme pre vás zaujímavé finančné zabezpečenie
pre vašu rodinu. Ak preferujete zdravý životný štýl,
odmeníme vás.
ERGO Respect je rizikovým životným poistením
s fixnou poistnou sumou. Slúži hlavne na zabezpečenie
rodiny v prípade nečakanej životnej situácie akou je
úmrtie blízkej osoby.

My v ERGO rešpektujeme každého

V prípade, že uprednostňujete zdravý životný štýl a navyše
nefajčíte, odmeníme vás atraktívnou cenou poistného
a ďalšími benefitmi. Pre všetkých poskytujeme zdarma
asistenčné služby.

Postaráme sa o vaše plány, ak bude treba
V prípade úmrtia vyplatíme dohodnutú poistnú sumu.
Poistné plnenie bude vyplatené priamo vami určenej
oprávnenej osobe alebo banke v prípade, ak poistné plnenie
bolo vinkulované. Banka tieto peniaze použije na splatenie
nesplatenej časti úveru a zostávajúca časť poistného plnenia
bude vyplatená oprávnenej osobe. Poistné plnenie nie je
predmetom dedičského konania, a preto nie je potrebné s
výplatou čakať na jeho ukončenie.

Chcete prestať s fajčením?
Sprostredkujeme vám lekársku pomoc

V ERGO Poisťovni, a.s. myslím na vás a na vaše zdravie.
Preto, ak chcete prestať fajčiť, sprostredkujeme vám
lekársku prehliadku.
Nefajčíte? Výborne. Okrem zvýhodnenej ceny vám pri
poistnej sume viac ako 35.000 Eur po troch rokoch trvania
poistenia uhradíme nadštandardnú lekársku prehliadku,
ktorá vam poskytne ďalší obraz o vašom zdravotnom stave.

Pomôžeme, keď bude treba
Ak by aj prehliadka ukázala, že vaše výsledky sú “mimo
normu”, poistenie pokračuje za rovnakých podmienok ďalej.
Navyše získate od ERGO Poisťovne, a.s. darček v podobe
kvalifikovanej lekárskej komplexnej preventívnej prehliadky, ktorá môže pomôcť odhaliť prípadné ďalšie ochorenia.

Chcete schudnuť pod dohľadom kvalifikovaného odborníka?
Radi by ste schudli pod dohľadom špecialistu v oblasti
diabetológie? Zabezpečíme vám diabetológa, ktorý na vás
dohliadne a pomôže vám zdravo chudnúť.

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, a.s. 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.

