OCHRANA A MOTIVÁCIA PRE VAŠICH ZAMESTNANCOV

SKUPINOVÉ
ŽIVOTNÉ POISTENIE
Allianz - Slovenská poisťovňa ako najväčšia univerzálna
poisťovňa na slovenskom poistnom trhu ponúka širokú škálu
poistení pre podnikateľský sektor. Poistné produkty Allianz
- Slovenskej poisťovne získavajú každý rok viaceré ocenenia
odborníkov aj verejnosti, čo svedčí o ich kvalite. Okrem poistenia majetku a zodpovednosti za škodu veľký dôraz
kladieme aj na poistenie ľudského potenciálu spoločnosti
prostredníctvom zamestnaneckých programov – skupinového
životného poistenia.
VÝHODY PRE ZAMESTNÁVATEĽA
Nástroj sociálnej politiky
Vyššia hodnota ako čisté finančné odmeňovanie
Nástroj na stabilizáciu zamestnancov
Motivačný nástroj nielen pre súčasných zamestnancov, ale aj pri nábore
nových zamestnancov
VÝHODY PRE ZAMESTNANCA
Zabezpečenie seba a najbližších v prípade neočakávaných životných
situácií
Poistná ochrana 365 dní v roku, 7 dní v týždni a 24 hodín denne,
až do 65. roku veku
Automatické krytie formou prihlásenia sa do poistenia
Výrazne výhodnejšia cena poistenia v porovnaní s uzatvorením
individuálneho poistenia
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PREČO SKUPINOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE?
Životné poistenie pomôže zabezpečiť zamestnancov a ich rodiny pri výkone ich
povolania alebo v prípade neočakávanej choroby či úrazu. Balík vybraných
poistení sa stáva súčasťou zamestnaneckých výhod poskytovaných
zamestnávateľom svojim zamestnancom.

ČO JE MOŽNÉ POISTIŤ?

SPRÁVA SKUPINOVÉHO POISTENIA

V rámci skupinového poistenia firemných klientov ponúkame širokú škálu životných a úrazových produktov,
ku ktorým je možné uzatvoriť rôzne pripoistenia. Ponuka závisí od záujmu, požadovanej formy a rozsahu
ochraňovať zamestnancov a im blízke osoby v prípade nepredvídaných udalostí.

Ponúkame poistnú ochranu pre skupinu minimálne 5 zamestnancov formou jednej skupinovej zmluvy uzatvorenej medzi
zamestnávateľom (ako poistníkom) a poisťovňou. Poistenie sa uzatvára na dobu určitú s možnosťou automatického
predĺženia.

RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

Poistenými osobami sú zamestnanci, ktorí sú uvádzaní v menných zoznamoch. Do poistenia ich môžete prihlásiť
a/alebo odhlásiť aj počas roka. Poistné uhrádzate hromadnou platbou ročne, polročne alebo štvrťročne podľa vášho
výberu. Poistné sa vyúčtováva ročne, resp. podľa toho, ako je dohodnuté v zmluve, na základe skutočného stavu počas
predchádzajúceho obdobia.

Poistenie kryje úmrtie poisteného 24h/7 dní v týždni, kdekoľvek na svete. Toto poistenie je v rámci balíčkov
povinné a slúži na základné zabezpečenie pozostalých v prípade úmrtia. K tomuto poisteniu ponúkame široký
výber doplnkových poistení, ktoré umožňujú komplexné pokrytie potrieb firmy aj zamestnancov.

ÚRAZOVÉ POISTENIE
PONÚKAME KRYTIE PRE:
Smrť následkom úrazu (aj s variantom dvojnásobku poistnej sumy pre
prípad dopravnej nehody)
Trvalé následky úrazu (bez progresie/s progresiou)
Denné odškodné počas nevyhnutného liečenia úrazu
Denné odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
Invaliditu následkom úrazu

POISTENIE PONÚKAME S KRYTÍM NA:
24 hodín (pre úrazy vzniknuté kedykoľvek, aj mimo pracovnej doby)
Pracovnú činnosť (pre úrazy vzniknuté počas pracovnej
doby)

Poistné plnenie pri smrti poisteného prináleží oprávnenej osobe, poistné plnenie z ostatných poistení je vyplácané
poistenému zamestnancovi.

AKÉ ZAMESTNANECKÉ PROGRAMY PONÚKAME?
Tri balíky poistenia – štandardné riešenie:
POISTNÉ SUMY PODĽA BALÍKOV
KRYTÉ RIZIKO

V prípade trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením je poistenému vyplatený podiel z dojednanej
poistnej sumy, ktorý zodpovedá percentu rozsahu trvalých následkov. Poistné plnenie sa progresívne zvyšuje
až do 700 %, v závislosti od rozsahu trvalých následkov. Denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia úrazu
vyplácame v prípade liečenia, ktoré trvá dlhšie ako 14 dní, a to od prvého dňa.
Ak je poistený následkom úrazu hospitalizovaný, denná dávka je vyplácaná od prvej polnoci strávenej
v nemocnici. Z poistenia invalidity následkom úrazu je vyplatené plnenie, ak poistenej osobe bude Sociálnou
poisťovňou priznaná invalidita (pokles schopnosti vykonávať pracovnú činnosť o viac ako 40 %).

POISTENIE KRITICKÝCH CHORÔB
Zmyslom tohto poistenia je finančne pomôcť poistenému v situácii, keď ochorie na závažnú chorobu. Počas
náročnej liečby stráca časť svojho príjmu kvôli práceneschopnosti a zároveň má zvýšené finančné nároky
v súvislosti so zdravotným stavom.

COMFORT

EXTRA

MAX

Smrť z akejkoľvek príčiny
Smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode
Trvalé následky úrazu s progresiou do 700 %

5 000 eur
20 000 eur
20 000 eur

10 000 eur
30 000 eur
30 000 eur

15 000 eur
30 000 eur
30 000 eur

Denné odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
Invalidita následkom úrazu
Kritické choroby
Invalidita následkom úrazu alebo choroby
Denné odškodné počas nevyhnutného liečenia úrazu
Denné odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
Ročné poistné na 1 osobu spolu

10 eur
20 000 eur

20 eur
20 000 eur
5 000 eur

30 eur

120 eur

228 eur

7 000 eur
7 000 eur
15 eur
15 eur
348 eur

Poistenie kritických chorôb poskytuje poistnú ochranu v prípade 43 závažných ochorení.
Medzi kritické choroby patria najmä:
srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, rakovina, chronické zlyhanie obličiek, slepota, úplné a trvalé ochrnutie
dvoch alebo viacerých končatín, skleróza multiplex, kliešťová a bakteriálna encefalitída, Parkinsonova choroba,
Alzheimerova choroba, HIV infekcia – získaná počas výkonu povolania, HIV infekcia – získaná transfúziou krvi
alebo krvných derivátov, konečné štádium pľúcneho ochorenia, kóma, bakteriálna alebo vírusová meningitída,
kardiomyopatia, Apalický syndróm, primárna pľúcna hypertenzia, anémia následkom postihnutia kostnej drene,
hluchota oboch uší, strata reči a Diabetes mellitus 1. typu.
Za kritickú chorobu sa považuje aj zákrok, pri ktorom sa poistený podrobí nevyhnutnej transplantácii životne
dôležitých orgánov.

VÝHODY PRE ZAMESTNÁVATEĽA:
✓✓

jednoduché uzatvorenie poistnej zmluvy,

✓✓

tri moduly krytia – možnosť výberu rozsahu poistenia
podľa potreby,

✓✓

výrazne výhodnejšia cena poistenia v porovnaní
s uzatvorením individuálneho poistenia,

✓✓

bez oceňovania zdravotného rizika, skúmania veku
a povolania,

✓✓

hromadná platba poistného,

✓✓

možnosť voľby ročných, polročných alebo štvrťročných
splátok,

✓✓

možnosť voľby viacerých balíčkov (v každom balíčku
poistených aspoň 5 osôb),

✓✓

jednoduchá správa poistenia (jedna skupinová zmluva
a jeden zoznam poistených osôb).

POISTENIE JEDNORAZOVEJ VÝPLATY V PRÍPADE INVALIDITY
V prípade, že sa váš zamestnanec stane invalidným následkom úrazu alebo choroby, tento druh poistenia
zabraňuje poklesu jeho životnej úrovne.
Poistenému je vyplatená dohodnutá poistná suma, ak mu bola Sociálnou poisťovňou priznaná invalidita
(pokles schopnosti vykonávať pracovnú činnosť o viac ako 70 %).

V prípade individuálnych požiadaviek
na poistné krytie vám radi pripravíme ponuku
šitú na mieru, do ktorej môžeme zahrnúť
aj ďalšie druhy poistného krytia, ako napríklad
poistenie ušlého zárobku či chirurgického
zákroku.
V prípade záujmu sa obráťte na svojho
poisťovacieho makléra alebo obchodného
zástupcu Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s.

