
Vážení zamestnanci,  

radi by sme vám predstavili nový exkluzívny benefit vo forme skupinového životného poistenia.  

 

Čo Vám tento benefit prinesie ? 
 

 zabezpečenie seba i svojich najbližších pred prípadným finančným zaťažením spôsobeným 
poistnou udalosťou – v prípade úrazu alebo choroby bude poistné plnenie vyplatené priamo 
zamestnancovi alebo jeho rodine 

 nepretržitá poistná ochrana – toto poistenie je platné 24 hodín denne a na celom svete a až 
do veku 70 rokov 

 nadštandardná hodnota benefitu – poistenie je hradené spoločnosťou MDLZ, zamestnanec 
hradí iba daň a odvody podľa zákona o dani z príjmu 

 automatické krytie – zaradenie do poistenia na základe prihlášky a bez 
vyplňovania zdravotného dotazníka 

 poistný certifikát – v prípade záujmu Vám vystavíme potvrdenie o poistení 
 

Na aké riziká a poistné sumy Vás toto poistenie kryje? 
 

 

Poistenie pre prípad smrti z akejkoľvek príčiny 

Poistná suma = 12 x hrubý mesačný príjem 

Poistenie pre prípad smrti poskytuje poistnú ochranu pre prípad smrti poistenej osoby. V prípade 
smrti poistenej osoby počas doby trvania poistenia vyplatí poisťovateľ poistné plnenie vo výške 
dohodnutej poistnej sumy oprávnenej osobe, resp. oprávneným osobám.   
 

Poistenie závažných ochorení (37 vymenovaných ochorení) 

Poistná suma = 5 000,00 EUR 

Poistnou udalosťou sa rozumie prvé indikovanie a vykonanie operácie alebo prvé ochorenie 
niektorou z chorôb uvedených v Tabuľke závažných ochorení, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy. 
Poistné plnenie je splatné, ak závažné ochorenie bolo diagnostikované najskôr po uplynutí 
šiestich mesiacov od začiatku poistenia. 
Medzi poistené riziká patrí napr. srdcový infarkt, rakovina, náhla cievna mozgová príhoda, zlyhanie 
obličiek, transplantácia životne dôležitých orgánov, operácia na aorte , náhrada srdcovej chlopne, slepota, 
hluchota, skleróza multiplex, kliešťová encefalitída, ochrnutie, Alzheimerova choroba, Parkinsonova 
choroba, Kóma, Bakteriálna meningitída a mnohé ďalšie. 

 

Poistenie dennej dávky pri práceneschopnosti od 15. dňa 

Poistná suma = dorovnanie do 80% čistého príjmu 

Poistnou udalosťou sa rozumie lekárom uznaná práceneschopnosť poisteného, ktorá nastala 
dôsledkom ochorenia alebo úrazu počas doby trvania poistenia a jej následkom došlo ku strate 



na zárobku. V prípade práceneschopnosti následkom choroby vzniká nárok na poistné plnenie 
až po uplynutí čakacej lehoty, ktorá predstavuje 3 mesiace od začiatku poistenia. Poistné plnenie 
sa vypláca za dobu maximálne 365 dní na jednu poistnú udalosť. Dohodnutá denná dávka sa 
vypláca od 1. dňa práceneschopnosti, za podmienky, že práceneschopnosť trvá dlhšie ako 15 
dní. 
 

Koľko ma to bude stáť ? 
Tento benefit sa považuje za nepeňažný príjem a preto sa naň vzťahujú dane a odvody z príjmu. 

Za Váš hrubý príjem sa tak považuje mesačné poistné, ktoré za Vás platí zamestnávateľ a výška 

tohto poistného závisí od výšky poistnej sumy a od výšky mesačného príjmu. 

Príklad:  

Mesačný príjem: 1 000 EUR v hrubom 

Poistné hradené zamestnávateľom: 2,33 EUR 

Dane a odvody hradené zamestnancom: 0,75 EUR 
(komerčné poistenie na rovnaké poistné sumy by pritom zamestnanca stálo 9,13 EUR mesačne, takže 

ako benefit ho má so zľavou 91%). 

 

Ako tento benefit funguje ? 
Zaradenie do poistenia:  

- na základe prihlášky prihlášky do poistenia, ktorú môžete vyplniť fyzicky a odovzdať ju na 
personálnom oddelení 

- online prostredníctvom stránky .......................... 
Začiatok poistenia:  V prípade prihlásenia do poistenia do 15. dňa v mesiaci ste poistený od 1. 

dňa daného mesiaca. Ak sa prihlásite po 15. dni v mesiaci, Vaše poistenie začína až od 1. dňa 

nasledujúceho mesiaca.  

 

Vyradenie z poistenia:  

- automaticky skončením pracovného pomeru v spoločnosti alebo  
- dobrovoľným odhlásením sa z tohto poistenia (treba oznámiť na personálnom oddelení) 
 

Poistný certifikát: 

- pri prihlásení do poistenia vie zamestnanec požiadať o vystavenie poistného certifikátu, ktoré 
slúži ako potvrdenie o poistení a má na ňom uvedené všetky dôležité údaje o poistení 
a kontakty 

 

Určenie oprávnenej osoby: 

- pri prihlásení do poistenia aj počas priebehu poistenia si viete určiť oprávnenú osobu – osoba, 
ktorá dostane vyplatené poistné plnenie v prípade úmrtia. Ak si túto osobu priamo určíte, 
nepôjde poistné plnenie do dedičského konania, ale bude priamo vyplatené osobe alebo 
osobám, ktoré si vopred určíte. 

Toto tlačivo prosím vytlačte v dvoch kópiách a odovzdajte ich na HR oddelení   

 

Hlásenie poistnej udalosti: 

- v prípade poistnej udalosti ju treba nahlásiť čo najskôr (do 15 dní od jej nastatia) a doložiť 
k nej všetky dokumenty, ktoré s ňou súvisia (lekárske správy, policajná správa, prepúšťacia 
správa z nemocnice,....) 

- poistenie sa vzťahuje len na úrazy a choroby, ktoré nastali po dátume začiatku poistenia  
- číslo poistnej zmluvy je uvedené na poistnomcertifikáte  
- poistnú udalosť môžete nahlásiť prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej nižšie alebo 

online prostredníctvom linku:  
- https://www.generali.sk/hlaseniepu/faces/pages/hlasenie_pu.xhtml?poistenie=zivot&druhZP

U=zivotne 
 

KONTAKT: 

Timea Csoka – People Experience Advisor  

csoka@mdlz.com 

https://www.generali.sk/hlaseniepu/faces/pages/hlasenie_pu.xhtml?poistenie=zivot&druhZPU=zivotne
https://www.generali.sk/hlaseniepu/faces/pages/hlasenie_pu.xhtml?poistenie=zivot&druhZPU=zivotne

