Merkur úrazové pojištění
Naprosto bezpečně

Vy žijete svůj život.

My se staráme o
Vaše bezpečí.

Merkur úrazové pojištění
Naprosto bezpečně

Aby bylo možné si ve volném čase užívat aktivní život bez
starostí, je napřed zapotřebí se zabezpečit:

Merkur Naprosto
bezpečně
Aktivní lidé jsou vystaveni rozličným rizikům a často se mohou ocitnout až na hranici
vlastních možností. Úrazy se mohou přihodit prostě každému. Otázkou pouze je,
zda byl člověk předem dostatečně pojištěn tak, aby úraz měl do budoucna co možná
nejméně následků. Pojištění Merkur nabízí komplexní ochranu pro všechny aktivní
jedince, kteří si chtějí ponechat čistou hlavu pro skutečně důležité věci: aktivní zábavu a radost z pohybu.

Merkur know-how od roku 1798
Pojišťovna Merkur je nejstarší pojišťovnou v Rakousku
a je od svého založení v roce 1798 v Grazu jednou z
předních a nejinovativnějších zdravotních pojišťoven
ve střední Evropě. Více o pojišťovně Merkur najdete na
www.merkur-pojistovna.cz

Výhody
Merkur Naprosto bezpečně
•
•

•

•

Celosvětové krytí
Špičkový model plnění – při vážných případech
obdržíte při trvalé invaliditě až 300 % základní
pojistné částky
Plnění od 10 % stupně invalidity
Dále obdržíte od 0,1 % stupně invalidity
následující paušální plnění:
7.500,- Kč za zlomeninu kosti, přetržení
menisku a natržení vazů a šlach;
10.000,– Kč za kompletní přetržení vazů a
šlach;
10.000,– Kč za nezbytný stacionární pobyt
v nemocnici po dobu nejméně 7 dní po úrazu.
Péče po úrazu – podpoří Vás při zachování
činností každodenního života po úrazu

Merkur úrazové pojištění
Naprosto bezpečně

Naprosto bezpečně –
plnění
Trvalá invalidita
pokud po úrazu přetrvává omezení, bude vyplacena částka sjednaná pro tyto případy
Péče při úrazu
v případě úrazu budou uhrazeny náklady na domácí péči a náklady na psychoterapeutické poradenství
Smrt v důsledku úrazu s dvojnásobným plněním v případě dopravní nehody
Výplata sjednané částky v případě úmrtí
Poplatky v nemocnici
v případě pobytů v nemocnici kvůli úrazu
Denní dávka
v případě pracovní neschopnosti kvůli úrazu

•
•
•
•
•

Co pro Vás můžeme udělat?
Díky špičkovým preventivním řešením pojišťovny Merkur
překlenete výpadek financí a můžete si nerušeně užívat
dobrodružství života. Nabídka produktů zahrnuje speciální produkty pro děti, dospělé i rodiny. Plnění úrazového

Plnění poskytnuté z pojištění Merkur – Naprosto bezpečně při trvalé invaliditě
Trvalá invalidita (TI) se měří podle stupňe invalidity. Příslušné procentní sazby se vztahují na sjednanou pojistnou částku. Plnění je progresivní, a to v poměru k trvalé
invaliditě.
Vztaženo na pojistnou částku např. 2.000.000,- Kč budou
při úplné ztrátě nebo úplné nefunkčnosti vyplaceny
následující částky:

pojištění Merkur sahá od zabezpečení v případě trvalé
invalidity přes denní dávky, dávky při pobytu v nemocnici,
péči při úrazu až po smrt v důsledku úrazu.

Sazba pro končetiny
Zrak u obou očí
TI 100 % = 6.000.000,– Kč

Sluch jednoho ucha
TI 35 % = 700.000,– Kč

Paže nad loketním kloubem
TI 75 % = 3.000.000,– Kč
Paže pod
loketním kloubem
TI 70 % = 2.800.000,– Kč

Ruka
TI 60 % = 2.400.000,– Kč
Noha
TI 70 % = CZK 2.800.000,– Kč

Chodidlo v kloubu
TI 50 % = 1.000.000,– Kč

Merkur úrazové pojištění
Naprosto bezpečně

Bezpečně při sportu:

Merkur Sport Extra a
Sport Plus
Sport je součástí filozofie prevence
Merkur. Zajistěte se tedy i za účelem
provozování Vašich sportovních aktivit
pomocí následujících doplňkových balíčků Merkur Sport.

Merkur Sport Plus
Následující druhy sportu provozované v klubu
nebo klubových týmech (v prvních dvou
nejvyšších ligách země) jsou pokryty pouze
s pojištěním Merkur Sport Plus:
•
•
•
•
•
•
•
•

fotbal
házená
volejbal
basketbal
americký fotbal
ragby
lední hokej
lyžování

Merkur Sport Extra
Pouze s pojištěním Merkur Sport Extra jsou
pokryty následující druhy sportu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lezení se stupněm obtížnosti III až VI
lezecké cesty se stupněm obtížnosti C až G
indoorové lezení
bouldering
rafting
parasailing
kitesurf
potápění do hloubky 30 až 60 metrů
canyoning
kanoistika na divoké vodě
kajak na divoké vodě
bungee jumping
létání kluzákem
padákové létaní
skok padákem
létání na rogalu
paragliding
let balonem
plachtění

Myslete na Vaši budoucnost již dnes
Merkur Versicherung AG
8010 Graz Joanneumring 22
Rakousko

E-Mail: office@merkur-pojistovna.cz
Internet: www.merkur-pojistovna.cz

Vaše kontaktní osoba:

Tento prospekt obsahuje krátké, přehledné informace o našich produktech; nejedná se však o nabídku ani veřejnou nabídku v právním smyslu zakládající jakákoliv práva a povinnosti. Zde obsažené
informace nemohou nahradit podrobné poradenství. Pojištění se vedle pojistné smlouvy dále řídí Všeobecnými a Zvláštními pojistnými podmínkami. Chyby tisku a chyby sazby vyhrazeny. Stav k únoru 2017.

