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koľvek odo mňa niečo po-
trebovala, vďačne jej po-
môžem, tak, ako by urči-
te aj ona pomohla mne,“ 

sľúbila 
Šuvadová, ktorá sa svojej 
kamarátke plánuje už 
čoskoro ozvať.
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Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien prináša poisťovňa MetLife Amslico
špeciálne poistenie pre ženy – Eva plus, pretože najkrajším darčekom 
pre ženu je pocit istoty.

Životné poistenie Eva Plus  je vynikajúcou voľbou pre ženy, ktoré chcú 
okrem tradičných poistných benefi tov navyše zabezpečiť sebe a svojim 
blízkym dostatočnú fi nančnú rezervu v prípade diagnózy rakoviny ženských 
orgánov. Žena sa tak môže sústrediť na to najdôležitejšie – na rýchle 
uzdravenie a nemusí si robiť starosti s prípadnou práceneschopnosťou, 
zabezpečením starostlivosti o deti, zvýšenými výdavkami za lieky a liečbu.

Životné poistenie Eva plus poskytuje nasledovné benefi ty:

•  V prípade diagnostikovania rakoviny ženských orgánov 
 MetLife Amslico vyplatí klientke:

 •  jednorazovú výplatu až do výšky 20 000 €
 •  mesačnú výplatu až do výšky 330 € počas dvanástich mesiacov
 •  denné odškodné až do výšky 15 € v prípade hospitalizácie
 •  navyše dvojnásobné odškodné v prípade hospitalizácie na 

jednotke intenzívnej starostlivosti

•  Konzultácie vo významných medicínskych centrách v USA
•  Finančnú hotovosť v prípade liečenia až takmer
 600 typov úrazov
•  Poistné krytie pre prípad smrti až do výšky 5 000 €
•  Odkupnú hodnotu poistenia
•  Jednoduché uzatvorenie poistnej zmluvy

...a navyše každá klientka získa hodnotný darček.

 Eva plus. Pretože som výnimočná!

 0800 800 008
www.evaplus.sk

špeciálne poistenie pre ženy

Špeciálne poistenie 
pre ženy pri príležitosti 
Medzinárodného dňa žien

Pre viac informácií navštívte www.evaplus.sk, 
zavolajte na bezplatné telefónne číslo
0800 800 008 alebo zavolajte vášmu
fi nančnému agentovi MetLife Amslico.
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koľvek odo mňa niečo po- sľúbila 

Barbara, ja ti  pomôžem!
Speváčka na koncerte 

v Orlande vystupovala 
„v nálade“. 

Labuda už dávnejšie priznal, 
že boj s cukrovkou nie je ľahký.

S chorobou sa dá žiť


