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Življenje je lepo.
Z Merkur zavarovalnico
bo tako tudi ostalo!
V Merkur zavarovalnici smo na podlagi izkušenj in
znanja združili življenjsko in zdravstveno zavarovalno
komponento. Z življenjskim zavarovanjem Merkur
Komplet omogočamo najkvalitetnejšo zaščito tekom

celotnega aktivnega življenjskega obdobja. Številne
prednosti življenjskega zavarovanja novih dimenzij
postavljamo pod skupni naziv “skrb“, ki povezuje med
seboj tri zelo pomembna življenjska področja:

• Skrb za zdravje
V primeru, da zavarovanec zaboli za eno od zavarovanih hudih bolezni, se skladno s splošnimi pogoji izplača izbrani
odstotek dogovorjene zavarovalne vsote (od 10 do 100 %). V primeru, da se ne izplača celotna zavarovalna vsota
(100 %), ostane zavarovanje še naprej v veljavi, premija pa se ne plačuje več. Prav tako so za določene bolezni zavarovani z eno tretjino zavarovalne vsote oziroma največ 10.000 EUR tudi vsi otroci zavarovanca.
• Skrb za družino
V primeru smrti zavarovanca se upravičencem izplača dogovorjena zavarovalna vsota, ki je lahko v primeru nezgodne smrti povišana za do trikratnik osnovne zavarovalne vsote.
• Skrb za starost
Ob poteku zavarovanja (doživetje) se izplača zavarovalna vsota, pri čemer se lahko odločite za enkratno ali rentno
izplačilo.

Merkur Komplet – 17 hudih bolezni,
kritih z zavarovanjem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Srčni infarkt
Bypass-operacija koronarnih arterij
Rak
Možganska kap
Kronična odpoved ledvic
Transplantacija organov
Multipla skleroza
Paraliza
Slepota

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Koma
Izguba udov
Alzheimerjeva bolezen
Parkinsonova bolezen
Benigni možganski tumor
Zamenjava srčne zaklopke
Operacija aorte
Bolezen zaradi ugriza klopa
Zavarovalno kritje za otroke

* Za nekatere zgoraj navedene hude bolezni, so z eno tretjino zavarovalne vsote, vendar ne več kot 10.000 EUR, kriti tudi vsi otroci v družini
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Osnovno življenjsko zavarovanje
Merkur Komplet
Zavarovanju za razliko od klasične ponudbe življenjskih
zavarovanj dodano tudi zavarovanje za primer nastanka
določenih hudih bolezni. Število obolelih oseb se namreč
vsako leto povečuje, zdravljenje pa je dolgotrajno in

včasih zahteva tudi zelo drage posege v tujini. Poleg
kritja za primer naravne in nezgodne smrti, zavarovanje
Merkur Komplet tako ponuja tudi kritje za primer
nastanka 17 hudih bolezni.

Dodatna zavarovanja, ki jih lahko sklenete k osnovnemu zavarovanju
Dodatno zavarovanje za primer nezgodne smrti
Z zavarovalnico se lahko dogovori, da v primeru nezgodne smrti glavnega zavarovanca upravičencem izplačamo eno,
dve ali celo tri dodatne zavarovalne vsote izbrane pri osnovnem produktu.
Dodatno zavarovanje za prevzem plačevanja premije Dodatno zavarovanje za prevzem plačevanja premije s strani
zavarovalnice v primeru 51 % ali več nezgodne invalidnosti zavarovalca.
Dodatno zavarovanje za prevzem plačevanja premije v primeru daljše bolniške odsotnosti
Dodatno zavarovanje za prevzem plačevanja premije s strani zavarovalnice v primeru daljše bolniške odsotnosti z dela
zaradi bolezni ali nezgode (več kot 30 zaporednih delovnih dni).
Dodatno zavarovanje za predinvazivno stanje raka
V primeru obolenja zavarovanca za eno od oblik predinvazivnega stanja raka, taksativno naštetih v zavarovalnih
pogojih, se upravičencu izplača dogovorjena zavarovalna vsota.
Dodatno življenjsko zavarovanje za primer smrti Glavni zavarovanec lahko sklene dodatno zavarovanje za primer
smrti, in sicer od 10.000 EUR in več. Dogovorjena zavarovalna vsota se izplača samo v primeru smrti zavarovanca.
Dodatna nezgodna zavarovanja
Zavarovanec lahko sklene tudi posebna paketna nezgodna zavarovanja.
•

Osnovno paketno nezgodno zavarovanje
Vključuje: izplačilo do petkratne zavarovalne vsote
za trajno nezgodno invalidnost, izplačilo izbrane
višine bolnišničnega nadomestila, izplačilo dnevnega nadomestila za zdravljenje doma ali v bolnišnici in izplačilo
dogovorjene vsote za zlom kosti.

•

Nezgodno zavarovanje Zeleni Dežnik +
V primeru 51 % ali več invalidnosti zaradi nezgode se izplača celotno zavarovalno vsoto. Če je 51% ali več
invalidnost posledica prometne nesreče, se izplača dvojno zavarovalno vsoto. Izbira se lahko med dvema
variantama.

•

Zavarovanje za nezgodno mesečno rento
V primeru 51 % ali več invalidnosti bomo upravičencu 5 let izplačevali nezgodno mesečno rento v dogovorjeni
višini. Izbira se lahko med dvema variantama.
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Dodatna prednost Merkurjevih
življenjskih zavarovanj
BREZPLAČNA DOMSKA ASISTENCA
ZA VSE NAŠE ZAVAROVANCE!

Profesionalna
Prodaja Merkur
PPM Koper, Ferrarska 14, 6000 Koper
T: 05/663 82 50, F: 05/663 82 54

PPM Ljubljana, Dunajska 58, 1000 Ljubljana
T: 01/300 53 64, F: 01/234 23 87

PPM Novo mesto, Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto
T: 07/332 42 36, F: 07/332 42 38

PPM Kranj, Ulica Lojzeta Hrovata 4c, 4000 Kranj
T: 04/202 08 60, F: 04/202 08 63

PPM Maribor 1, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
T: 02/234 30 91, F: 02/234 30 90

PPM Celje, Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
T: 03/425 08 21, F: 03/425 08 23
PPM Murska Sobota, Obrtna ulica 28, 9000 Murska Sobota
T: 02/520 39 80, F: 02/520 39 83

PPM Maribor 2, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
T: 02/252 60 94, F: 02/252 60 97
E: ppm@merkur-zav.si

Merkur zavarovalnica d.d.
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

info@merkur-zav.si
www.merkur-zav.si

Center za stranke Ljubljana – Situla
Vilharjeva 42, 1000 Ljubljana
Tel. 01 300 54 00

Brezplačna številka
080 28 55

Center za stranke Maribor
Ulica talcev 24, 2000 Maribor
Tel. 02 252 60 91
Ta tiskovina vsebuje osnovne informacije o naših produktih in ne predstavlja dejanske ponudbe. Skrajšana različica besedila v zloženki lahko pripelje tudi do napačnega ali nepopolnega
razumevanja. Popolne informacije so navedene v dokumentaciji ob in na ponudbi, na polici in v pripadajočih splošnih pogojih. Splošni in posebni pogoji so na razpolago na sedežu družbe
ter v vseh centrih za stranke. Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak. April 2019.
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Danes za vaš jutri.

