ActiveLife

rizikové životné poistenie
ActiveLife vám prináša rozsiahlu
ponuku poistnej ochrany
Kvalitnú poistnú ochranu pre prípad smrti, úrazov a chorôb,
kde môžete dodatočne poistiť ďalšie osoby v rámci vašej zmluvy.
Praktickú základnú asistenčnú službu pre všetkých poistených,
v rámci ktorej získate v prípade nepriaznivého zdravotného stavu aj
podporu pri rekonvalescencii v podobe prevozu z lekárskeho zariadenia
a na kontrolné vyšetrenie, dovozu liekov, upratovania domácnosti, nákupu
základných potravín a hygienických potrieb, vyberania poštovej schránky,
starostlivosti o deti počas doby liečenia, starostlivosti o domáce zvieratá
a telefonickej služby zdravotných informácií.
Možnosť upravovať rozsah poistného krytia aj v priebehu trvania zmluvy.
Možnosť získať zľavu za výšku poistného a ďalšiu 5 %
zľavu za viac produktov AXA.

Viete že... ?
medzi dlhodobo najčastejších
zabijakov na Slovensku patria
srdcovocievne choroby a rakovina?
Poistenie kritických ochorení vám
pomôže zmierniť následky týchto
udalostí a môžete získať finančnú
podporu v prípade až 56 diagnóz
a operácií. Myslite na riziká
a chráňte sa v situáciách,
na ktoré sa nemôžete
pripraviť.

Asistenčné služby pri invalidite, v rámci ktorých budú mať klienti,
ktorí si zvolili poistenie pre prípad invalidity a stali sa invalidnými,
k dispozícii konzultácie so psychoterapeutom, telefonickú službu
právnej asistencie ci administratívno-právnu asistenciu.

Navýšené krytie za rovnakú cenu*
50 % BONUSOVÉ KRYTIE

20 % BONUSOVÉ KRYTIE

v poistnej sume navyše ako odmena
za starostlivosť o vaše zdravie:

v poistnej sume navyše ako odmena
za starostlivosť o vaše zdravie:

Kritické ochorenia Komplexný balíček

Smrť s konštantnou poistnou sumou

Kritické ochorenia Detský balíček

Smrť alebo invalidita nad 70% s klesajúcou poistnou sumou
Invalidita nad 40% s progresiou a klesajúcou poistnou sumou

200 €
znížená minimálna poistná suma
pre 1. poisteného:
Smrť s konštantnou poistnou sumou
Nevyžadujeme vyhlásenie o zdravotnom stave

Invalidita nad 40% s progresiou a konštantnou poistnou sumou

DLHODOBO NÍZKA CENA
za poistenia:

Smrť s klesajúcou poistnou sumou
Mesačná dávka pre prípad invalidity nad 70 %

Pre uzatvorenie poistenia kontaktujte
Bibianu Mathiovú, tel.: 0908 622 860 alebo Simonu Kunayovú, tel.: 0903 673 222, e-mail: info@dalian.sk, www.dalian.sk
*Detailné informácie a podmienky kampane sú uvedené v Certifikáte 3315.
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, IŠO: 618 59 524, spoločnosť zapísaná v
obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka c. 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, IŠO: 35 968 079, spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka c. 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

Všetky produkty je možné objednať jedine prostredníctvom
partnerskej firmy Dalian.
Dalian, s.r.o, Slovenská 39, 080 01 Prešov,
www.dalian.sk, mail: info@dalian.sk
0908 622 860 - Bibiana Mathiová,
0903 673 222 - Simona Kunayová

