Produktový list

Úrazové pojištění manažerů a klíčových zaměstnanců

Máte tým špičkových manažerů nebo specialistů? Děsí Vás představa, že jeden z nich bude
delší dobu skutečně vážně nemocen? Máte v rozpočtu náklady na získání náhrady za
manažera v případě jeho závažného úrazu?
AIG KEYMAN je úrazové pojištění, jehož cílem je kromě pojištění zaměstnanců poskytnout
pojistnou ochranu také jejich zaměstnavatelům.
•
•
•

Pojištění nahradí
zvýšené náklady zaměstnavatele v případě delší hospitalizace manažera
náklady zaměstnavatele na „executive search“ v případě úrazové smrti nebo vážného
postižení manažera
několikanásobek ročního příjmu manažera pro jeho rodinu v případě smrti úrazem.
Komu je pojištění určeno
Pojištění je určeno všem společnostem, jejichž manažeři pracují v plném nasazení mnoho
hodin denně a náhlé zdravotní komplikace nebo vážnější úraz výrazně zasáhnou do chodu
celé firmy.
Ocení jej také zaměstnavatelé úzce specializovaných odborníků, kreativních pracovníků
nebo jiných klíčových zaměstnanců, jejichž dočasná nebo trvalá absence představuje pro
zaměstnavatele velmi nákladné hledání náhradního řešení
Rizika krytá pojištěním AIG Keyman
Smrt následkem úrazu
V případě smrti následkem úrazu bude vyplacena sjednaná pojistná částka jak oprávněným
osobám (rodině pojištěného), tak i zaměstnavateli.
Trvalé tělesné poškožení následkem úrazu
V případě úrazu, který povede přímo a nezávisle na jakýchkoliv jiných okolnostech ke
vzniku trvalého tělesného poškození pojištěné osoby, bude pojištěnému vyplacena částka
rovná násobku procentní sazby odpovídající rozsahu ztráty podle oceňovací tabulky.
Závažné trvalé poškození následkem úrazu
V případě, kdy trvalé tělesné poškození pojištěné osoby dosáhne rozsahu 40% a více, bude
jeho zaměstnavateli vyplacena celá sjednaná pojistná částka.
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.
Pojištěnému vzniká nárok na výplatu denního odškodného již
od 1. dne pobytu v nemocnici (tj. bez spoluúčasti), zaměstnavateli je vypláceno denní
odškodné za každý den pobytu pojištěného v nemocnici od 15. dne.
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Chirurgický zákrok z důvodu úrazu
V případě úrazu, v jehož důsledku bude pojištěný hospitalizován a bude mu lékařem
proveden chirurgický zákrok, bude pojištěnému vyplaceno sjednané pojistné plnění dle
oceňovací tabulky.
Výhody
Individuální přístup
V případě zájmu je možné program pojištění zdravotních rizik manažerů navrhnout „na
míru“ podle potřeb společnosti.
Lze do něj zahrnout různé druhy jednotlivých pojistných rizik, k výběru jsou varianty
pojištění vztahující se pouze na úraz nebo na úraz i nemoc.
Jako doplňkové pojištění lze nabídnou také pojištění závažných onemocnění
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