Poistenie osôb

Allianz
Best Doctors

International Critical Illness Insurance

Špičková zdravotná starostlivosť,
ktorú si zaslúžite.
Nespoliehajte sa len na náhodu a šťastie. Vďaka finančnej sile
a stabilite vám v Allianz - Slovenskej poisťovni zabezpečíme
prvotriednu zdravotnú starostlivosť o vás a vašich blízkych.

Poistenie osôb

Zdravie v rukách
svetových odborníkov.

Allianz - Slovenská poisťovňa vám ponúka ako jediná
na Slovensku špeciálne poistenie, ktoré vám a vašim
blízkym zabezpečí prístup k najlepším svetovým
lekárom ako aj prvotriednu zdravotnú starostlivosť
v špičkových zdravotníckych zariadeniach.

Vedeli ste, že:
• r očne je nahlásených viac ako 25 tisíc nových
prípadov zhubných nádorov,1
• podľa odborníkov je predpokladaný nárast
nádorových ochorení o 50 percent,1
• v budúcnosti reálne hrozí, že každý tretí človek
bude touto chorobou ohrozený,2
• na choroby obehovej sústavy zomrelo na našom
území v roku 2010 viac ako 28 tisíc ľudí,2
• na celom Slovensku je výskyt onkologických
ochorení na 2. mieste, hneď po srdcovo-cievnych
ochoreniach.2

Viac informácií o poistení
Allianz Best Doctors získate
na www.allianzbestdoctors.sk

1) Zdroj: Chosraviová, 2009
2) Zdroj: Štatistický úrad
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Poistenie osôb

Buďte o krok vpred

Poistenie Allianz Best Doctors kryje nasledovné
lekárske postupy liečby ako sú:
• liečba zhubného nádoru, leukémie a Hodgkinovho
lymfónu
• by-pass koronárnej artérie (revaskularizácia
myokardu),
• náhrada srdcovej chlopne, celková náhrada jednej
alebo viacerých srdcových chlopní
• neurochirurgický zákrok na mozgu a /alebo v iných
vnútrolebečných štruktúrach,
• transplantácia orgánu alebo tkaniva, pri ktorej
poistený prijme obličku, časť pečene, pľúcny lalok,
časť pankreasu alebo kostnú dreň

Poistenie Allianz Best Doctors
je určené pre dospelých a deti.
Ochráni celú vašu rodinu.
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Ponúkame vám
výnimočné poistné
plnenie
•ú
 hradu celkových výdavkov až do 2 mil. eur,
• liečbu, či chirurgický zákrok v špecializovanom
zdravotníckom zariadení v zahraničí,
• v yhotovenie odborného lekárskeho posudku
zahraničným lekárom, uznávaným špecialistom
v konkrétnej medicínskej oblasti,
• cestovné náklady a náklady spojené s prepravou
klienta, jednej sprevádzajúcej osoby a darcu až do
výšky 10 000 eur,
• ubytovanie pre klienta, jednu sprevádzajúcu
osobu a darcu až do výšky 12 000 eur,
• v ýber najvhodnejšieho lekárskeho zariadenia pre
daný druh diagnózy,
• organizáciu návštev špecialistov a zabezpečenie
konzultácie stanovenej diagnózy,
• kontinuálne lekárske sledovanie liečby
a informovanie príbuzných o vývoji liečby
a potrebách klienta.

Poistenie môžete platiť
polročne alebo ročne.
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v tých najlepších
rukách

Konzultácia diagnózy u zahraničných
špecialistov.

Liečenie v špičkových svetových
nemocniciach.

Poistné krytie až do 2 miliónov eur.

Poistenie za 168 eur ročne pre dospelú osobu
a len za 68 eur ročne pre dieťa.
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Viac informácií získate
• na www.allianzbestdoctors.sk
• na Infolinke 0800 122 222

Ako uzatvoriť poistenie
• c ez svojho najbližšieho osobného poistného
poradcu
• na našich predajných miestach
Tento leták je informatívneho charakteru. Všetky pravidlá a podmienky
k poisteniu Allianz Best Doctors sú uvedené v poistnej zmluve
a v poistných podmienkach.

Poistnú udalosť môžete rýchlo a pohodlne nahlásiť
denne v čase od 7.00 do 21.00 hod.
na telefónnych číslach:
0800 122 222
+421 2 49 615 677 zo zahraničia

2013.04

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
www.allianzsp.sk
allianzsp@allianzsp.sk
Infolinka 0800 122 222

