Zaščita
dohodkov
Moje spremstvo

Celovito kritje

VSE PREDNOSTI NA ENEM MESTU
MULTI PROTECT –
VAŠA FINANČNA ZAŠČITA

ZAŠČITA OB UGODNI PREMIJI –
VELJAVNO VEDNO IN POVSOD

• ublaži finančne posledice nesreč in hudih bolezni
• lahko zaščiti finančno varnost vaše družine
• pomaga pri plačevanju tekočih stroškov

Tudi z manj kot 20,- EUR na mesec boste uživali
celovito zaščito. In to velja po vsem svetu, karkoli
počnete.

✔✔ MESEČNA RENTA PRI
– izgubi osnovnih življenjskih sposobnosti kot so:
izguba vida, izguba motoričnih funkcij, izguba
mobilnosti ipd.
– potrebi po negi
– kritičnih boleznih kot so: srčni infarkt, možganska
kap, multipla skleroza ipd.

Na kratko: MULTI PROTECT zagotavlja vašo finančno
varnost in pomaga nadomestiti izgubo dohodka v
nujnih primerih.

✔✔ ENKRATNO IZPLAČILO KAPITALA
Pri rakavih obolenjih izplačamo pri zavarovanju
MULTI PROTECT enkratni znesek v višini 36-kratnika
mesečne rente.

DVA PRIMERA IZRAČUNA
STAROST

VAŠA FINANČNA ZAŠČITA ZAŠČITI NAJPOMEMBNEJŠE: VAS
Pri zavarovanju MULTI PROTECT je kritje široko zastavljeno.
IZGUBA OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH SPOSOBNOSTI
(»FUNKCIONALNA INVALIDNOST«)

ENKRATNO IZPLAČILO OB RAKAVIH OBOLENJIH

30 let

EUR 500,–

EUR 18.000,–

18,20 EUR

40 let

EUR 750,–

EUR 27.000,–

32,50 EUR

Za dodatne informacije enostavno pokličite svojega
svetovalca pri zavarovalnici Wiener Städtische ali na
brezplačno telefonsko številko.

POTREBA PO NEGI

•
•
•
•
•

Izguba vida
Izguba govora
Izguba sluha
Izguba motoričnih funkcij zaradi izgube okončin
Izguba sposobnosti pri vsakodnevnih opravilih zaradi napredovanja demence, vključno z Alzheimerjevo
boleznijo
• Izguba mobilnosti zaradi Parkinsonove bolezni

• Pri potrebi po dnevni pomoči za najmanj 6 mesecev

KRITIČNE BOLEZNI

RAKAVA OBOLENJA

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Srčni infarkt
Možganska kap
Ohromitev
Multipla skleroza
Koma

MESEČNA RENTA

MESEČNA PREMIJA

Zaradi lažje berljivosti in razumljivosti v besedilu niso uporabljene osebne oznake za oba spola. V smislu enakopravnosti veljajo osebne oznake za oba spola.

VAŠA FINANČNA ZAŠČITA,
KO ODPOVEJO OSNOVNE
ŽIVLJENJSKE SPOSOBNOSTI
NAŠ MULTI PROTECT

Opomba: Namen te zloženke je kratka in osnovna predstavitev našega produkta. Ni ponudba v pravnem smislu. Zloženko smo pripravili skrbno, vendar
lahko skrajšana različica besedila pripelje tudi do napačnega ali nepopolnega
razumevanja. Obvezujoče in popolne informacije so navedene v dokumentaciji
obvezujoče ponudbe, na polici in v pripadajočih zavarovalnih pogojih.
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Rak
Maligni tumor
Levkemija
Benigni možganski tumor
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Kraj založbe in izdaje: Dunaj
Vir slik: Shutterstock
Oblikovanje: Oglaševanje - WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group
26PG295 (18.05 - J20187203)

ZAUPA JTE NAM SVOJE SKRBI

Poskrbite zase
v nujnih primerih!

ZAUPAJTE NAM SVOJE SKRBI

Poskrbite za finančno varnost

Ne tvegajte

MULTI PROTECT NUDI OBSEŽNO ZAŠČITO

MULTI PROTECT SE LAHKO SPOPRIME Z USODO
MULTI PROTECT ščiti z več strani.
Višina zavarovalnine je določena v pogodbi. Tako se zaščita optimalno prilagaja vaši situaciji.

NEZGODA ALI BOLEZEN:
UDAREC USODE LAHKO ZADENE KOGARKOLI
KO ZDRAVSTVENE TEŽAVE
POSTANEJO FINANČNE SKRBI

ZDRAVJA NE MOREMO NAČRTOVATI FINANČNO VARNOST PA LAHKO

Nenadna nesreča ali resna bolezen lahko spremenita vaše
življenje v enem dnevu. Ostanete lahko brez dela in dohodka. Kdo bo poskrbel za družino? Kako boste pokrili osnovne
življenjske stroške ali plačevali drago zdravljenje? Osebnim
težavam se pridružijo še finančne. V tem primeru je hitro
ogrožena vaša socialna varnost. Ravno temu je namenjen
MULTI PROTECT. Naša finančna zaščita.

Zdravje je najpomembnejša dobrina. Ob izgubi zdravja je
pomembno, da smo zavarovani. MULTI PROTECT je prava
rešitev, ko usoda prekriža vaše načrte. Zaščita je v obliki
mesečne rente do upokojitve, ali pa enkratnega izplačila
zavarovalnine pri rakavih obolenjih. Višino zavarovalnine in
premije izberete glede na vaš finančni položaj in primernost višine premije. Za finančno varnost moramo poskrbeti dovolj zgodaj.

MULTI PROTECT je vaša finančna zaščita, ko odpovejo osnovne življenjske sposobnosti. Vsa pomembna kritja so vključena
v eni polici. MULTI PROTECT vam zagotavlja pomoč v kritičnih situacijah.

IZGUBA OSNOVNIH
ŽIVLJENJSKIH
SPOSOBNOSTI
Vid, govor, sluh, hoja,
stanje, delo z rokami,
orientacija,
mobilnost,
umska sposobnost

Izguba osnovnih
življenjskih
sposobnosti

Potreba
po negi

MULTI
PROTECT

POTREBA PO
NEGI

KRITIČNE
BOLEZNI

RAKAVA
OBOLENJA

Potreba po
dnevni pomoči za
najmanj 6
mesecev

Srčni infarkt,
možganska kap,
ohromitev,
multipla skleroza,
koma

Rak, maligni
tumorji,
levkemije,
benigni možganski
tumor

Enkratno plačilo
zavarovalnine

Mesečna renta

Kritične
bolezni

OBVLADOVANJE KRITIČNIH ŽIVLJENJSKIH SITUACIJ
MULTI PROTECT nudi ustrezno kritje za posamezno situacijo. Na primer: enkratno plačilo v primeru rakavega obolenja, od
česar je pogosto odvisno kritje nastalih stroškov zdravljenja. V preostalih primerih izplačamo mesečno rento.

Rakava
obolenja

MULTI PROTECT LAHKO …
• pomaga ohranjati življenjski standard vaše družine
• omogoči posebno zdravljenje in drage terapije
• pokrije osnovne življenjske stroške za: najemnino,
kredite, elektriko, telefon …

VAŠA PODPORA, KO JO POTREBUJETE
Nekateri se zanašajo na to, da se jim ne bo nič zgodilo. Varneje je zanesti se na MULTI PROTECT.
MULTI PROTECT je še posebej zanimiv za:
✔✔ OBRTNIKE, KVALIFICIRANE DELAVCE, NEGOVALCE
skratka za vse, ki opravljajo ročno delo
✔✔ MAME IN OČETE
od katerih je odvisna blaginja otrok
✔✔ SAMOZAPOSLENE IN USTANOVITELJE PODJETIJ

✔✔ MESEČNA RENTA
Ob zavarovalnem primeru se, razen pri rakavih obolenjih, izplačuje mesečna renta do starosti 65 let. Z rednimi
rentnimi prilivi lahko pokrijete svoje finančne obveznosti,
seveda pa vam ni več potrebno plačevati premije. Višina
rente se določi vnaprej ob sklenitvi pogodbe.
✔✔ ENKRATNO IZPLAČILO KAPITALA
V primeru nastanka rakavega obolenja, opisanega v pogojih, se izplača enkratna zavarovalnina. Znesek je enak 36 kratniku mesečne rente ali z drugimi besedami trikratniku
letne rente. To vam zagotavlja kritje stroškov zdravljenja in
terapij.
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PRIDOBITE NASVET
Za dodatne informacije enostavno
pokličite svojega svetovalca pri
zavarovalnici Wiener Städtische ali
na brezplačno telefonsko številko

