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TOP-400 Nezgodno zavarovanje, kjer je bistvena dobra pokritost pogostih rizikov
Nezgodna zavarovanja že vrsto let predstavljajo pomembno zavarovalno vrsto, saj vendarle pokrivajo nevarnosti, ki
so v vsakdanjem življenju zelo pogoste. Pri zavarovanju TOP-400 so vključeni naslednji možni riziki :
- Invalidnost, do najvišje možne zavarovalne vsote 75.000 EUR
- Nezgodna smrt, do najvišje zavarovalne vsote 150.000 EUR
- Doživljenjska mesečna nezgodna renta, za največ 1.000 EUR mesečno
- Bolnišnični dan
- Stroški prevoza in reševanja do 5.000 EUR
- Zlom kosti v znesku 150 EUR za vse kosti oz. 50 EUR za zlom prstov
- Oprostitev plačevanja premije v primeru bolezni ali nezgode
Vedno pričakujemo, da se nam nič ne bo zgodilo, vendar ne pozabimo, da poškodbe letno prizadenejo 15,7%
prebivalcev v Sloveniji. Po statističnih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje so poškodbe najpogostejše :
-

V prometnih nesrečah – v letu 2017 so predstavljale 37.200 primerov,
Nezgode doma – v letu 2017 so predstavljale 129.200 primerov,
Nezgode v prostem času – v letu 2017 so predstavljale 107.000 primerov,

torej skupaj kar 273.400 poškodb letno. Ste še vedno prepričani, da ste dovolj varni?
Na žalost samo za posledicami poškodbe letno umre 1.100 oseb v Sloveniji, kar predstavlja 5,3 % delež vseh smrti.
V takšnih primerih je s finančnega vidika zelo pomembna dobra pokritost teh rizikov, saj se verjetno zavedamo, da
moramo zase in svoje najbližje poskrbeti sami. Ni dovolj imeti nezgodno zavarovanje, potrebno je biti ustrezno
zavarovan, skleniti je potrebno najvišje možne zavarovalne vsote, da ne bomo razočarani z višino izplačane
zavarovalnine. Nezgoda prevečkrat pomeni zmanjšanje dohodkov in nepričakovane dodatne stroške za zdravljenje in
rehabilitacijo. Ti stroški niso nizki, zato tudi naše zavarovalne vsote ne bi smele biti nizke.
Nezgodno zavarovanje TOP-400 lahko sklenete zase, skupaj s partnerjem ali kar za vso družino. To je še posebej
ugodno, saj kadar izberete riziko nezgodne smrti vsaj 50.000 EUR (za tak znesek so potem zavarovani vsi člani,
razen otrok do 14. leta), se brezplačno doda tudi vdovska in družinska pokojnina.
Ime TOP-400 pomeni, da se z višjo stopnjo invalidnosti poviša tudi odstotek izplačane zavarovalnine in sicer :
- Za vsak % invalidnosti nad 25 % do 50% se zavarovalnina podvoji
(30% = 25% + 5%x2 = 35%),
- Za vsak % invalidnosti nad 50% do 75% se zavarovalnina pomnoži s 4
(60% = 25% + 25%x2 + 10%x4 = 115%),
- Za vsak % invalidnosti nad 75% do 90% se zavarovalnina pomnoži s 6
(80% = 25% + 25%x2 + 25x4 + 5%x6 = 205%),
- Za stopnje invalidnosti nad 90% se izplača 400% zavarovalne vsote oz. največ 300.000 EUR
Posebnost v naši ponudbi predstavlja tudi riziko nezgodne rente, ki se od 35% (polovica rente) ali od 50% invalidnosti
izplačuje celotno življenjsko obdobje. Višina rente je omejena na 1.000 EUR mesečno, kar krepko presega povprečne
zneske invalidskih pokojnin v Sloveniji. Zato je pomembno izbrati nezgodno zavarovanje z ustreznimi jamstvi !
TOP-400 je zavarovalni produkt Wiener Städtische zavarovalnice, ki ponuja ustrezno visoke zavarovalne vsote v
primeru nezgode.
Več na www.wienerstaedtische.si

