Získajte 20 eur zo sociálneho fondu
na poistenie kritických chorôb

Cenu svojho bytu, domu alebo auta pozná takmer každý z nás. Nakoľko si však ceníme svoje zdravie, častokrát nevieme
vyčísliť. Vážne ochorenie či úraz nám môže vystaviť nepríjemný účet. Dobré životné poistenie pritom predstavuje moderné
a jednoduché riešenie ochrany.
Vďaka spolupráci medzi AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a DALIAN s.r.o. majú všetci
hasiči možnosť uzatvoriť zmluvu rizikového životného poistenia od AXA so zvýhodnenými podmienkami*. Získate tak kvalitnú
poistnú ochranu nielen pre seba, ale aj pre vašich najbližších. Okrem poistenia pre prípad smrti vám rizikové životné poistenie
prináša finančnú pomoc aj v prípade až 56 diagnózach kritických ochorení ako aj pri čiastočnej a plnej invalidite.
Pri poistnej sume do 4 000 eur v riziku kritické choroby neberieme do úvahy vykonávanú profesiu, t.j. v prípade
diagnostikovania niektorej z 56 diagnóz sa plnenie vzťahuje aj na udalosti, ktoré by súviseli s výkonom práce hasiča.
Navyše si na jednej zmluve môžete poistiť až 8 osôb, upravovať si rozsah poistného krytia počas trvania zmluvy a získať zľavu
5% v prípade, že už máte viac produktov AXA.
Súčasťou poistenia sú aj praktické asistenčné služby, ktoré sa týkajú zdravotnej asistencie, napr. prevoz z lekárskeho
zariadenia a na kontrolné vyšetrenie, dovoz liekov, upratovanie domácnosti, nákup základných potravín a hygienických potrieb
alebo telefonické služby zdravotných informácií.
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50 % bonusové krytie v poistnej sume navyše ako odmena
za starostlivosť o vaše zdravie

Viete, že...

môžete požiadať o príspevok 20 eur na poistenie kritických chorôb?
■

Príspevok je určený pevnou sumou vo výške 20 eur,
ktorú vám poskytneme na základe žiadosti, ktorej
prílohu musí tvoriť kópia uzatvorenej poistnej zmluvy.
Uvedený príspevok sa poskytuje jednorazovo.

■

Výška príspevku bola určená vzhľadom na možnosti
sociálneho fondu a v nadväznosti na dohodnuté
podmienky čerpania sociálneho fondu vyplývajúce
z platnej Kolektívnej zmluvy na rok 2017.
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*Detailné informácie a podmienky kampane sú uvedené v Certifikáte 3316.
Viac informácií o produkte ActiveLife od AXA vrátane poistných podmienok nájdete na www.axa.sk
Produkt ponúka AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 618 59 524, spoločnosť zapísaná
v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2831, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:
AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 968 079, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1327/B
Korešpondenčná adresa: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Kolárska 6, 812 55 Bratislava, Slovenská republika
AXA linka: +421 2 2929 2929, Fax: +421 2 5949 1112, E-mail: info@axa.sk, www.axa.sk

