
Merkur SUPER 18
Življenje je neprecenljivo - ga dovolj cenite tudi vi? 
Za razliko od klasične ponudbe življenjskih zavarovanj, je pri programu MERKUR SUPER 18 dodano tudi
zavarovanje za primer nastanka določenih hudih bolezni in še mnogo drugih dodatnih prednosti, ki postavljajo to
zavarovanje med najatraktivnejše na slovenskem trgu! Poleg kritja za primer naravne in nezgodne smrti (to kritje
se lahko poveča celo do trikratnika zavarovalne vsote za naravno smrt) , zavarovanje MERKUR SUPER 18 
ponuja tudi kritja za primer nastanka naslednjih hudih bolezni :
1. Rakasta oboljenja, ki ogrožajo življenje
2. Benigni možganski tumor
3. Srčni infarkt
4. Možganska kap
5. Multipla skleroza
6. Alzheimerjeva bolezen
7. Parkinsonova bolezen
8. Operacija srčne zaklopke
9. Bypass-operacija koronarnih arterij
10. Operacija aorte
11. Koma
12. Transplantacija organov
13. Kronična odpoved ledvic
14. Paraliza (ohromelost)
15. Izguba okončin
16. Slepota
17. Resna bolezen, ki jo povzroči ugriz klopa
18. Zavarovalno kritje za otroke zavarovanca*
Za nekatere zgoraj navedene hude bolezni, so z eno tretjino zavarovalne vsote, vendar ne več kot 10.000
EVROV, kriti tudi vsi otroci v družini!
V primeru nastanka določene hude bolezni ponujamo možnost delnega ali celotnega izplačila zavarovalne
vsote! V primeru delnega izplačila, je zavarovalec oproščen nadalnjega plačevanje premije, zavarovanje pa
ostane v veljavi za sorazmerno znižano zavarovalno vsoto do poteka zavarovalne dobe oz. do smrti zavarovanca!
Še več, zavarovanje Merkur Super 18 ponuja tudi možnost delnega preizplačila zavarovalne vsote že v predfazi
bolezni, ko je zdravniško mnenje že dano, bolezen pa še ni nastopila!
V zavarovanje lahko vključite enkratno, dvakratno ali trikratno zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti,
ponujamo pa tudi možnost dodatnega zavarovanja za prevzem plačevanja premije življenjskega zavarovanja s
strani zavarovalnice v primeru 51% ali več odstotne invalidnosti zavarovalca! Prav tako pa našim zavarovancem
nudimo posebne popuste na višino zavarovalne vsote in opravljen zdravniški pregled, ki je za naše stranke
brezplačen, po 10 letih zavarovanja pa se lahko odločite tudi za predizplačilo že pripisanega dobička!
Poleg tega pa vam ponujamo še poseben 6% popust pri sklenitvi dodatnih nezgodnih paketnih zavarovanj NZ
150 ali Zeleni dežnik.
Za manjša podjetja pri tem programu ponujamo posebno ugodnost - možnost menjave zavarovanca (zavarovanje
delovnega mesta). MERKUR zavarovalnica vam s svojim zavarovanjem Super 18 omogoča bolj sproščen in
brezskrben način življenja!
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