2 l SEPTEMBER l FINANCIE A POISTENIE

KOMERČNÁ PRÍLOHA NOVÉHO ČASU

Aj skupinové poistenie zamestnancov

m á svo je t re n d y

Zatiaľ čo bežní ľudia vnímajú
poistenie ako produkt
pre jednotlivca, moderní
zamestnávatelia už roky zaraďujú
skupinové poistenie do svojej
benefitnej štruktúry pre
zamestnancov.
Rovnako ako individuálne ži
votné či investičné poistenie, aj
tento druh poistenia prechádza
svojím vývojom a trendmi, kto
ré zohľadňujú trh a požiadavky
spoločností. „Historicky si firmy
najčastejšie vyberali poistenie
invalidity alebo smrti zamest
nanca. Posledných päť rokov
však pozorujeme, že programy
sa sústredia viac na životný štýl,
teda poistenie s výplatou poist
ného plnenia pri diagnóze zá
važného ochorenia, alebo kom
penzácie pri práceneschopnosti,
ktorá vyrovnáva rozdiel medzi
výplatou nároku zo Sociálnej
poisťovne a mzdou zamestnanca,“ vysvetlil
riaditeľ oddelenia pre spoluprácu s korporát
nou klientelou zo spoločnosti MetLife, Adrián
Strečko.

Cestovné poistenie

Populárne medzi zamestnávateľmi sú aj jedno
duché programy cestovného poistenia, pri kto
rých sú poistení automaticky všetci zamestnanci
cestujúci v mene zamestnávateľa do zahraničia.
Poistenie sa vzťahuje na neočakávané situácie,
súvisiacie so zdravím, osobnými vecami, zru

Pripravení na všetko

„Aby si zamestnanec vedel udržať komfort a fi
nančné zabezpečenie, pre zamestnávateľov sa
odporúča mať v prípade pracovných úrazov
okrem povinného poistenia uzavreté aj vhod
né komerčné poistenie. Takisto je vhodné mať
k základnému zdravotnému poisteniu dojedna
né aj cestovné poistenie, keďže práve
to pokrýva repatriáciu, stratu alebo
poškodenie batožiny, obsahuje asis
tenciu a pokrýva aj náklady v súk
romných zdravotníckych zariade
niach v Európe,“ priblížil Strečko.

Aj menej tradičné riešenia

šením či prerušením cesty alebo meškaním lie
tadla. Poistenie automaticky platí aj v rámci SR
a najmä pokrýva určité dorovnanie životného
štandardu v prípade nečakanej situácie.

Napríklad MetLife spravuje viac ako
600 skupinových poistných zmlúv
pre rôznych zamestnávateľov, pri
čom tieto firmy priemerne prispie
vajú na komerčné poistenie zamest
nanca sumou sedem eur mesačne.
Poisťovňa ponúka aj menej tradič
né riešenia pre zamestnávateľov.
„Poistením sme kryli razičov tu
nelov v Nórsku, osoby pri výstav
be továrne v Nigérii, brigádnikov
pri príprave hudobného festivalu,
zamestnancov kameňolomu či vodičov
z povolania,“ dodal na záver Strečko.
MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995.
Spoločnosť poskytuje široké spektrum produk
tov životného a úrazového poistenia.
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