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Einzelvers.
Familienvers.

Einzelvers. Familienvers.

Stojí vám vaša bezpečnosť a bezpečnosť vašej rodiny za 
jednorazový poplatok 9,- EUR, resp. 33,- EUR?
Ak áno, ešte dnes si zaistite doživotný dôchodok v Alpenverein Unfall- 
Lebensrente. Poistná ochrana začína platiť v deň po úhrade, najskôr však 
1. 1. 2017, a končí 31. 12. 2017.

V prípade úrazu pri voľnočasových 
aktivitách bude poistenec
• každý mesiac dostávať 450,- EUR

(od 50 % celkovej telesnej invalidity)

• do konca svojho života

• V prípade úmrtia poistenca sa mesačný dôchodok
neprestane vyplácať, ale až do celkovej doby 20
rokov sa bude vyplácať dedičovi/m.

November 2017

Generali Versicherung AG, 1010 Wien Generali Versicherung AG, 1010 Wien

Zuname, Vorname ÖAV-Mitglieds-Nr. Geb.-Datum

DVR. Nr. 0603589a

Alpenverein-Unfall-Lebensrente 2017

Alpenverein-Unfall-Lebensrente 2017
€ 9,–
€ 33,–

€ 18,–
€ 66,–

€ 27,–
€ 99,–

AT94 1600 0001 9513 6564 AT94 1600 0001 9513 6564

BTVAAT22 BTVAAT22

€ 9,– € 18,– € 27,– € 33,– € 66,– € 99,–

30+

EUR 33,–

EUR 66,–

EUR 99,–

Rodina Vaša

EUR 9,–

EUR 18,–

EUR 27,–

Jednotlivec
Jednorazová prémia Jednorazová prémia Mesačná renta

EUR 450,–

EUR 900,–

EUR 1.350,–

Nezabudnite uviesť svoje meno, dátum narodenia a členské číslo v Österreichischer Alpenverein – aj  pr i  telebank ingu alebo úhrade iným platobným príkazom.

Ďalšie podrobnosti o doživotnom dôchodku v Alpenverein 
Unfall-Lebensrente nájdete na druhej strane.  

Exkluzívne pre členov Alpenverein-Slovensko.sk

Alpenverein Unfall-
Lebensrente (Doživotný dôchodok v prípade úrazu)
Produkt spoločnosti Generali Versicherung AG.

Od 9,- EUR za rok, v prípade úrazu pri voľnočasových 
aktivitách, na celom svete

Chýba vám istota? 
Zaveste sa k nám! 

Strojnásobte si  
poistné plnenie!i

Bank für Tirol und Vorarlberg AG 
Stadtforum 1, 6020 Innsbruck



Pri platbe platobnou poukážkou si 
túto časť starostlivo uschovajte.

Platobná poukážka po vyplatení pré-
mie slúži ako doklad o uzavretí poistky 
a v prípade plnenia ju treba predložiť.

Doživotný dôchodok v Alpenverein 
Unfall-Lebensrente Poistné plnenie

• 450,- EUR (od 50 % celkovej telesnej 
invalidity) až do konca vášho života.

• Poistené deti do dovŕšeného 15. roku 
života namiesto mesačného dôchodku 
dostanú jednorazovú kapitálovú platbu 
vo výške 89 000,- EUR.

• V prípade úmrtia poistenca sa mesačný 
dôchodok neprestane vyplácať, ale až do 
celkovej doby 20 rokov sa bude vyplácať 
dedičovi/m.

Poistná ochrana končí  
31. 12. 2017

Kto môže využiť ponuku na doplnkové 
poistenie?

Čo poistenie
nepokrýva?

Dôležité: Podmienkou je členstvo v Österrei-
chischer Alpenverein a už zaplatený členský 
príspevok za aktuálny rok. Tieto podmienky 
sa považujú za splnené aj bez zaplatenia 
členského príspevku, ak ide o členov oslobo-
dených od príspevku (deti v rodinách), ktorí sú 
registrovaní vo zväze Österreichischer Alpen-
verein, a teda majú aj vlastné členské číslo.

Z poistnej ochrany sú vyňaté napr. úrazy, ku 
ktorým došlo pri športových súťažiach motoro-
vých vozidiel, pri používaní leteckých zariadení 
a letúňov a pri zoskokoch s padákom. Poistenie 
však pokrýva používanie motorových lietadiel, 
ktoré sú povolené na prepravu osôb. Podrobné 
informácie o úrazoch vyňatých z poistného krytia 
sú uvedené vo Všeobecných podmienkach úra-
zového poistenia (AUVB1997 v znení z 03/2015, 
najmä pod. UVGU0511, UVKU1571). Tie nájdete 
na stránke: www.alpenverein.at/lebensrente

Produkt spoločnosti: Generali Versicherung AG, akciová spoločnosť so sídlom vo Viedni, Obchodný register pri Obchodnom súde Viedeň: FN 38641a, IČ DPH: ATU 36872407, č. DVR: 
0603589. Spoločnosť je súčasťou skupiny Assicurazioni Generali S.p.A., Triest, zapísanej v registri poistných skupín IVASS pod číslom 026. www.generali.at

Všetky podrobné informácie nájdete 
na stránke 
www.alpenverein-slovensko.sk

Poistenie môže uzavrieť každý člen Öster-
reichischer Alpenverein až do dovŕšeného 
74. roku života (ročník 1944).

V rámci rodinného poistenia je spolupoistený/á 
aj manžel(ka) alebo životný/á partner(ka), ako aj 
všetky deti žijúce v spoločnej domácnosti (vlastné, 
adoptované alebo zverené) až do dovŕšeného 15. 
roku života – za predpokladu, že sú registrovaní v 
Österreichischer Alpenverein. Tieto osoby netre-
ba na platobnej poukážke samostatne uvádzať. 
Pri poistencoch do 15. roku života namiesto 
mesačného dôchodku vyplácame jednorazovú 
kapitálovú platbu vo výške 89 000,- EUR.

Čo robiť v prípade úrazu?

Potvrdzujúcu časť platobnej poukážky, prípad-
ne potvrdenie o poistení pri uzatváraní poistky 
online nahrádzajú poistnú zmluvu. Tieto doku-
menty si starostlivo uschovajte. V prípade otázok 
sa obráťte na: 

KNOX Versicherungsmanagement GmbH, 
Bundesstraße 23, 6063 Rum  
Tel. +43 / 512 / 23 83 00 32,  
AV-rente@knox.co.at 
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Táto zmluva predstavuje rakúsku zmluvu, na ktorú sa v každom prípade vzťahuje 
rakúske právo okrem rakúskych medzinárodných referenčných noriem.

Österreichischer Alpenverein, „ÖAV“ ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH ne-
ručia za správnosť a obsah inej ako nemeckej verzie informácií uvedených na webovej 
stránke alebo v informačnom prospekte. V prípade výkladu je pre Österreichischer 
Alpenverein záväzná len originálna, nemecká verzia. Österreichischer Alpenverein 
ponúka preklady len ako službu pre svojich členov, nie sú však právne záväzné. 

Na všetky zmluvy uzavreté s Österreichischer Alpenverein sa vzťahuje rakúske právo 
bez medzinárodných rakúskych referenčných noriem.




