
POISTENIE 
OB!ANOV

V!etko je o "u#och. Pois$ova$ si len majetok nesta%í. Je 
vhodné myslie$ aj na seba, blízkych %i t&ch, na ktor&ch vám 
zále'í, %i u' v súkromnom alebo pracovnom 'ivote.

t� úrazové poistenie
t� 'ivotné poistenie
t� zdravotné poistenie
t� cestovné poistenie
t� poistenie zodpovednosti za !kodu zamestnanca,  

konate"a %i iného !tatutára
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MERKURY BROKER, s.r.o. 

je stabilná, dynamicky napredujúca spolo%nos$, ktorá je na 
slovenskom trhu u' do roku 2003. Pôsobíme ako finan%n& 
agent na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska 
pod registra%n&m %íslo PAG 025227 a %íslom rozhodnutia 
UDK-092/2006/PAGP.

Na!a spolo%nos$ Vám ponúka bezplatne anal&zu poistn&ch 
zmlúv. Na základe anal&zy teraj!ieho stavu vám odporu%íme 
najvhodnej!ie poistenie pod"a va!ich !pecifick&ch 
po'iadaviek. (alej vám ponúkame  vypracovanie nového, 
lep!ieho a v&hodnej!ieho poistenia ako aj kompletnú správu 
poistn&ch zmlúv.
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Ka!d" #lovek je aj pri najvä#$ej opatrnosti vystaven" rizi-
ku úrazu. Doma, v práci, v $kole, na cestách... Drobné ale 
i vá!nej$ie úrazy sú ka!dodennou sú#as%ou ná$ho !ivota 
a okolia.
Moderné poistné produkty rizikového !ivotného poistenia, 
bez potreby sporenia, doká!u klientovi zabezpe"i# poist-
nú ochranu nielen vo"i úrazu, ale aj choroby a invalidity. 
Klient tak má mo!nos# poisti# akéko$vek riziko, vrátane kri-
tick%ch chorôb, operácií (chirurgick%ch zákrokov), "i práce-
neschopnosti (PN).
DMHK¡�KBSBD��LB�FHñGH�IHBLMBĮ3
t� trvalé následky úrazu
t� smr# v dôsledku úrazu
t� denné od&kodné po"as lie"by úrazu
t� denné od&kodné po"as hospitalizácie
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Doba, v ktorej !ijeme, priná&a neraz mnoho prekvapení, 
ktoré doká!u zmeni# !ivot "loveka od základov. Starosti 
nastávajú, ak udalosti naberajú negatívny ráz. Choroba, 
úraz, invalidita... V takom prípade "lovek ur"ite ocení v%ho-
dy !ivotného poistenia, ktoré doká!e reflektova# a ur"it%m 
spôsobom kompenzova# straty, ktoré nastali z vy&&ie spome-
nut%ch dôvodov.

ROZSAH POISTENIA:
t� kapitálové !ivotné poistenie 
t� investi"né !ivotné poistenie
t� detské investi"né poistenie
t� poistenie pohrebn%ch nákladov
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Cestovné poistenie pod$a va&ich potrieb vás ochráni pred 
rizikami náhleho ochorenia, úrazu, straty bato!iny "i zod-
povednosti za &kodu inej osobe. Nájdeme vám optimálne 
cestovné poistenie, "i u! krátkodobé poistenie alebo ceno-
vo v%hodné celoro"né poistenie, prípadne e&te v%hodnej&ie 
rodinné cestovné poistenie.

ROZSAH POISTENIA:
t� poistenie lie"ebn%ch nákladov 
t� asisten"né slu!by 
t� poistenie právnej ochrany
t� úrazové poistenie (trvalé následky úrazu a smr# násled-

kom úrazu)
t� poistenie zodpovednosti za &kodu (na zdraví a na ma-

jetku, finan"né &kody)
t� poistenie bato!iny (po&kodenie, kráde!)
t� poistenie oneskorenia a zru&enia letu
t� poistenie rizikov%ch &portov
t� poistenie storna cesty
t� poistenie manuálnych pracovn%ch ciest
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Poistite v%hodne seba a v&etk%ch "lenov va&ej domácnosti 
pre prípad &kôd spôsoben%ch v be!nom, ob"ianskom !ivo-
te. Individuálne poistenie zodpovednosti za &kodu v ob"ian-
skom !ivote za &kodu v ob"ianskom !ivote za pár eur ro"ne. 
Poistení sú v&etci "lenovia va&ej domácnosti vrátane zvie-
rat, poistené sú aj &kody pri rekrea"n%ch &portoch, poistná 
ochrana v SR aj zahrani"í.

KHSL:A�IHBLM>GB:
t� &kody vzniknuté in%m ublí!ením na zdraví alebo !ivote
t� finan"né &kody vypl%vajúce z ujmy na !ivote, zdraví 

alebo majetku
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