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POISTENIE

Zdravý životný štýl
sa odzrkadlí v cene

P

Investori budú viac nakupovať zlato, keďže je históriou prevereným uchovávateľom hodnôt.

SNÍMKA: DREAMSTIME
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ROZHOVOR

odľa Národného centra zdravotníckych
informácií ročne na
Slovensku pribudne viac
ako 34-tisíc onkologických
pacientov. Celkové číslo existujúcich pacientov s týmto
ochorením v roku 2018 presahovalo 226-tisíc. „V prípade
rakoviny je veľmi podstatné
začať liečbu čo najskôr. Poisťovňa MetLife ako jedna
z mála na trhu poistne kryje
diagnózu Karcinómu in situ
v rozsahu celého tela. Ide
o rakovinu v ranom štádiu,
ktorá má jasne ohraničenú
štruktúru a zároveň ešte
nedošlo k tvorbe metastáz,“
vysvetlila produktová špecialistka MetLife Slovensko
Erika Poleková.
Spoločnosť MetLife ponúka aj špeciálne navrhnuté poistenie pre ženy, ktoré kryje riziká špecifické pre ženy.
Správne nastavené poistenie poskytuje ženám poistnú
ochranu v prípade diagnostikovania najčastejšie sa vyskytujúcich ženských závažných
ochorení. Žena sa tak vďaka
poistnému krytiu môže sústrediť na to najdôležitejšie,
a to na rýchle uzdravenie. Poistenie jej zároveň pomáha
vyriešiť otázky, čo s prípadnou práceneschopnosťou, so
zabezpečením starostlivosti
o deti, zvýšenými výdavkami
za lieky a liečbu.
„V prípade poistenia ženských kritických chorôb, poistnou udalosťou sa
rozumie diagnostikovanie niektorej
z kritických chorôb
vrátane rakoviny. Súčasťou poistenia je zároveň rastúca poistná ochrana s vekom poistenej. Poiste-

nie je určené ženám, ktoré sa
chcú finančne zabezpečiť pre
prípad zložitých životných situácií, ako sú diagnostikovanie závažného ochorenia alebo komplikácie počas tehotenstva,“ vysvetlila Poleková.
Onkologické ochorenie sa
spočiatku nemusí prejavovať
žiadnymi alebo len zanedbateľnými príznakmi. V prípade takýchto spočiatku bezpríznakových ochorení sa
využíva celoplošné, systematické vyhľadávanie najčastejších diagnóz, takzvaný skríning. Hlavnou úlohou
onkologického skríningu je
odhaliť nádorové ochorenie
v skorom štádiu, v ktorom
je liečiteľné a vyliečiteľné.
Preto sa všeobecne odporúča nepodceňovať prevenciu
formou pravidelných prehliadok u lekára, treba dodržiavať aj zdravý životný
štýl s vyváženou stravou, so
športom a s obmedzením cigariet, čo sa môže odzrkadliť
aj na cene poistenia. „Ak sa
o seba staráte, nefajčíte a celkovo vediete zdravý životný
štýl, tak máte v rámci poisťovne MetLife nárok na veľmi výhodnú cenu,“ dodala
Poleková.
(RED)

EURÓPA

Deväť krajín požaduje
emisiu koronabondov

V

Európe rastie tlak na
to, aby sa našli nové
spôsoby zmiernenia
následkov pandémie nového
koronavírusu. Deväť krajín
eurozóny vyzvalo ďalšie
členské krajiny na emisiu
takzvaných koronabondov,
teda spoločných európskych
dlhopisov. Koronabondy sú
spornou témou. Odmietajú
ich konzervatívni politici
v krajinách ako Nemecko,
Holandsko a Rakúsko, ktorí
sa obávajú rizík spojených so
zviazaním ich dlhu s vysoko
zadlženými krajinami, ako
sú Taliansko, Grécko alebo
Portugalsko. Počet nakazených novým koronavírusom
v Európe však prudko rastie,
v stredu ráno bolo potvrde-

ných v regióne vyše 182 000
prípadov. Reštriktívne opatrenia, ktoré majú zabrániť
šíreniu vírusu, spôsobujú rozsiahle finančné a ekonomické
škody.
„Dnes si musíme priznať
vážnosť situácie a nevyhnutnosť ďalších opatrení na podporu našich ekonomík. Musíme pracovať na spoločnom dlhovom nástroji emitovanom
európskou inštitúciou na získanie peňazí na trhu za rovnakých podmienok a k prospechu všetkých členských krajín,“ píše sa v spoločnom liste
lídrov Talianska, Francúzska,
Belgicka, Grécka, Portugalska, Španielska, Írska, Slovinska a Luxemburska, ktorý mala k dispozícii CNBC.
(TASR)

