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Úrazové pojištění osob přepravovaných motorovými vozidly: AIG Auto

Co kryje úrazové pojištění sedadel AIG Auto?
Smrt následkem úrazu
V případě smrti následkem úrazu bude oprávněným osobám (rodině pojištěného) vyplacena
sjednaná pojistná částka.
Trvalé tělesné poškození následkem úrazu
V případě úrazu, který povede přímo a nezávisle na jakýchkoliv jiných okolnostech ke
vzniku trvalého tělesného poškození pojištěné osoby, bude vyplacena částka rovná
násobku procentní sazby odpovídající rozsahu ztráty podle oceňovací tabulky.
Denní odškodné při hospitalizaci následkem úrazu
V případě úrazu, v jehož důsledku bude pojištěný hospitalizován, bude vyplaceno sjednané
denní odškodné za každý den pobytu v nemocnici, a to až po dobu max. 365 dní. Pojistné
plnění je vypláceno od 1. dne (tj. bez spoluúčasti).
Chirurgický zákrok z důvodu úrazu
V případě úrazu, v jehož důsledku bude pojištěný hospitalizován a bude mu lékařem
proveden chirurgický zákrok, bude vyplaceno sjednané pojistné plnění dle oceňovací
tabulky.
Zlomeniny
V případě úrazu, který způsobí zlomeninu, bude vyplaceno pojistné plnění dle oceňovací
tabulky.
Popáleniny
V případě úrazu, který způsobí pojištěnému popáleninu druhého a vyššího stupně, bude
vyplaceno pojistné plnění dle oceňovací tabulky.
Výhody
možnost sjednání vysokých limitů pojistného plnění
široká škála variant pojistného krytí
sazby pojistného dle počtu sedadel ve vozidle
nulová spoluúčast
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AIG je celosvětově používanou marketingovou značkou pro poskytování služeb v oblasti životního i neživotního pojištění společnosti American International Group, Inc. Pro více informací navštivte prosím
naše internetové stránky www.aig.com/cz. Poskytované produkty a služby jsou zajišťovány pobočkami či dceřinými společnostmi American International Group, Inc. Hlavním poskytovatelem pojištění v
Evropě je AIG Europe Limited. Tento materiál slouží pouze pro informativní účely. Ne všechny produkty a služby jsou k dispozici v každé zemi. Pojistná ochrana je upravena platnými pojistnými
podmínkami, pojistnou smlouvou a příslušnými právními předpisy. Některé produkty a služby mohou být poskytovány nezávislými třetími stranami, dceřinými společnostmi nebo dalšími partner.
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