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MULTI PROTECT lahko pokrije del stroškov za nego za sprejemljivo ceno 
 
Po podatkih Nacinalnega inštituta za javno zdravje je v letu 2014 v Sloveniji okrog 16800 oseb v starostni skupini 25 
do 64 let potrebovalo storitev oskrbe na domu. Stopnja prevalence (delež vseh oseb v tej starostni skupini) predstavlja 
1,4%. 
 
Za osebe v aktivni življenjski dobi, ki zaradi bolezni ali nezgode postanejo funkcionalno invalidni, predstavlja situacija, 
ko potrebujejo stalno nego in pomoč za opravljanje temeljnih dnevnih opravil, hudo spremembo življenjskih okoliščin. 
Velikokrat je ta sprememba povezana z izgubo finančnih virov za preživljanje in dodatnimi finančnimi bremeni, ki jih 
prinašajo novonastale okoliščine. 
Takšne osebe postanejo odvisne od storitev socialne države. Naša socialna država še nima ustrezno urejenega 
sistema dolgotrajne nege za osebe, ki jo potrebujejo zaradi bolezni ali nezgode, nastale v aktivni dobi. 
 
MULTI PROTECT  je nov zavarovalni produkt Wiener Städtische zavarovalnice, ki ponuja finančno varnost v primeru 
nezgode ali bolezni, ki povzročita resne zdravstvene težave. 
Pri izgubi osnovnih življenjskih sposobnosti, kot so izguba vida, izguba sluha, nepokretnost, pri kritičnih boleznih ali 
potrebi po negi, izplačujemo v času trajanja dogovorjeno mesečno rento, največ do 65. leta starosti. Pri rakavih 
obolenjih izplačamo enkratno izplačilo kapitala v višini 36-kratnika mesečne rente. 
 
Premija je odvisna od pristopne starosti in izbrane višine mesečne rente. Plačuje se tekoče do izteka zavarovanja pri 
65. letu starosti.  
Primeri izračuna mesečne premije pri različnih pristopnih starostih in izbrani višini mesečne rente 500 €: 
 

starost (leta) renta enkratno izplačilo za 
rakava obolenja 

mesečna premija 

30 500 € 18.000 € 18,20 € 
40 500 € 18.000 € 22,20 € 
50 500 € 18.000 € 26,80 € 

 
Primeri izračuna mesečne premije pri različnih pristopnih starostih in izbrani višini mesečne rente 1.000 €: 
 

starost (leta) renta enkratno izplačilo za 
rakava obolenja 

mesečna premija 

30 1.000 € 36.000 € 34,90 € 
40 1.000 € 36.000 € 42,80 € 
50 1.000 € 36.000 € 52,10 € 

 

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