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Generali Employee Benefits
GEB vo svete

GEB na Slovensku

• 1. miesto na svete v poistení zamestnancov
• 100 krajín sveta
• 1 500 medzinárodných klientov
• 12 z 20 najväčších ﬁriem na svete sú naši klienti
• 32 % podiel na ročnom poistnom svetového trhu

• 200 medzinárodných spoločností
• Viac ako 20-ročná skúsenosť
• 20 000 poistených zamestnancov

Referencie od najväčších svetových spoločností
Produktom GEB sa zaraďujeme k svetovým lídrom v poskytovaní poistenia pre zamestnancov. Na Slovensku využíva poistenie GEB viac ako 200 spoločností,
medzi ktorými sú aj také zvučné mená ako napr. Amazon, Henkel, Mondelez, Microsoft, Hewlett-Packard, Philips, Roche, KPMG, Adidas, Bayer, Heineken, Dell,
L’Oréal, Nestlé a iné.

Čo je poistenie Generali Employee Beneﬁts?
— Skupinové rizikové poistenie pre zamestnancov
— Nenahraditeľný beneﬁt pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na pracovné zaradenie
— Poistníkom je vždy spoločnosť (zamestnávateľ) a poistenými sú jej zamestnanci
— Poistná zmluva sa uzatvára len medzi spoločnosťou a poisťovňou Generali a kryje desiatky až tisícky osôb na základe jednoduchého zoznamu

GEB – benefit výhodný pre firmy aj pre zamestnancov
Aké výhody prináša GEB pre ﬁrmy

Prečo je GEB výhodný pre zamestnancov

— Výhodná cena – až o 70 % lacnejšie oproti
individuálnemu poisteniu

— Ochrana zdravia a príjmu zamestnancov

— Daňový náklad alebo platba zo sociálneho fondu

— Krytie je orientované na konkrétnu pracovnú pozíciu

— Motivácia pre nových zamestnancov

— Bez zdravotného dotazníka

— Stabilizácia kvalitných pracovných tímov

— Bez ﬁnančného dotazníka

— Krytie pracovných úrazov

— Poistná ochrana až do 70 rokov

— Beneﬁt s najvyššou pridanou hodnotou

— Nepretržité krytie – 24/7, 365 dní v roku a na celom svete

— Jednoduchá administratíva

— Možnosť vystavenia poistného certiﬁkátu

— Záruka zabezpečenia svojich blízkych

Poistenie na mieru pre každú spoločnosť
— Určené spoločnostiam s 11 a viac zamestnancami

Hlavné poistenie

— Prispôsobené požiadavkám každej ﬁrmy

Smrť z akejkoľvek príčiny – minimálna poistná suma 1 000 €

— Možnosť výberu zo všetkých pripoistení
— Už od 3 € mesačne na jedného zamestnanca

Pripoistenia

Požadované údaje na prípravu ponuky

— Poistenie smrti následkom úrazu

— názov a IČO spoločnosti

— Poistenie smrti následkom úrazu s 2-násobným plnením pri dopravnej nehode

— počet poistených zamestnancov

— Poistenie trvalých následkov úrazu s lineárnym plnením

— priemerný vek zamestnancov

— Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou do 500 %

— povolanie zamestnancov – na určenie rizikovej skupiny

— Poistenie plnej invalidity nad 70 % z akejkoľvek príčiny

— požadované riziká (smrť z akejkoľvek príčiny + zvolené rizikové
pripoistenie podľa zoznamu vpravo)

— Poistenie čiastočnej invalidity nad 40 % z akejkoľvek príčiny

— poistné sumy pre zvolené riziká

— Poistenie čiastočnej invalidity nad 40 % následkom úrazu

Poistné sumy

— Poistenie závažných ochorení (voľba 15 alebo 37)

— Stanovené ﬁxné sumy pre každú skupinu

— Poistenie chirurgického zákroku

— Stanovené individuálne – napr. podľa násobku platu
(1x alebo 2x ročný príjem atď.)

— Denná dávka pri hospitalizácii z akejkoľvek príčiny

Poistené riziká

— Denná dávka za čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu od 8. dňa

Podľa výberu klienta – pre všetkých zamestnancov rovnaké alebo podľa skupín
(napr. výroba, administratíva, manažment atď.)

— Denná dávka pre prípad vážnejších úrazov s plnením od 15. dňa

— Poistenie plnej invalidity nad 70 % následkom úrazu

— Denná dávka pri hospitalizácii následkom úrazu

— Denná dávka pri práceneschopnosti od 15., 29. alebo 62. dňa

Vypracovanie ponuky
Ponuku vypracuje centrála poisťovne Generali do 3 – 5 pracovných dní na základe žiadosti o ponuku, ktorú treba zaslať na e-mailovú adresu geb.sk@generali.com.

