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MULTI PROTECT – zavarovanje osnovnih življenjskih sposobnosti je nov in edinstven produkt 
Wiener Städtische zavarovalnice 
 
Kako se zaščitimo pred finančnimi posledicami nepredvidenih dogodkov ali bolezni, ki ogrožajo naše življenje?  
Smo pripravljeni na izredne dogodke, kot je npr. smrt vzdrževalca družine, nastop hude bolezeni, funkcionalne 
invalidnosti, zaradi katere potrebujemo stalno nego ali invalidnosti? 
 
Če je oseba, ki se ji dogodijo takšni dogodki, v aktivni življenjski dobi, se mora nenadoma soočiti z izgubo dohodkov, 
nenačrtovanimi stroški za nego, za zdravljenje in rehabilitacijo ter za prilagoditev bivalnih prostorov. 
 
Finančno breme takšnih dogodkov lahko povzroči nenadno drastično spemembo življenjskega standarda, načina in 
kakovosti življenja vse družine. 
 
Posebno močni so finančni učinki takih dogodkov pri osebah, ki so tak dogodek utrepele v času aktivne dobe, ko šele 
gradijo svoje premoženje, imajo kredite, in ko je od njih odvisna družina. Dokler smo zdravi in aktivni ter osredotočeni 
na poklicno življenje, se ne ukvarjamo z razmišljanjem o naši izpostavljenosti dogodkom, ki nam lahko življenje 
obrnejo na glavo. Če pa pogledamo statistiko, vidimo, da je »statistično« naša izpostavljenost razmeroma velika. 
 
Po podatkih Nacinalnega Instituta za javno zdravje 
• je imelo v letu 2014 7% vseh oseb v starostni skupini 45 – 54 let stopnjo dolgotrajne oviranosti s statusom »zelo 

oviran«, 
• 1,4% ali 16800 oseb v starostni skupini 25 – 64 let pa je v letu 2014 uporabljalo storitve oskrbe na domu, 
• v letu 2015 je za rakom zbolelo 5499 oseb v starostni skupini 25 – 64 let, v istem letu pa je za rakom umrlo 1613 

oseb v isti starostni skupini. 

MULTI PROTECT  je nov zavarovalni produkt Wiener Städtische zavarovalnice, ki ponuja finančno varnost v primeru 
nezgode ali bolezni, ki povzročita resne zdravstvene težave. 
Finančna zaščita je pri produktu Multi Protect široko zastavljena, saj zajema: 

1. izgubo osnovnih življenjskih sposobnosti, kot so: izguba vida, govora, sluha, motoričnih funkcij zaradi izgube 
okončin, izguba sposobnosti pri vsakodnevnih opravilih zaradi napredovanja demence, vključno z Alzheimerjevo 
boleznijo; 

2. potrebo po negi – dnevna pomoč za najmanj 6 mesecev; 
3. kritične bolezni: srčni infarkt, možganska kap, ohromitev, multipla skleroza, koma; 
4. rakava obolenja 

Pri pojavu rakavih obolenj izplačamo enkraten znesek zavarovalnine, v ostalih primerih pa mesečno rento do konca 
leta, v katerem zavarovanec dopolni 65. leto starosti. 

 
Več na www.multiprotect.si in www.wienerstaedtische.si  
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