DOŽIVITE OSJEĆAJ PRAVNE SIGURNOSTI
PRAVNA ZAŠTITA ZA PRIVATNE I UGOVORNE ZDRAVSTVENE USTANOVE
∫ ARAG SE pokriva svojim osiguranicima kako sudske tako i izvansudske troškove i to:
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Odvjetničke troškove
Troškove vještaka odnosno izradu mišljenja vještaka po nalogu suda
Troškove svjedoka i troškove tumača
Dodatni materijalni troškovi (fotokopiranje na sudu i sl.)
Sudski troškovi - takse odnosno paušalne pristojbe
Osiguranje pologa jamčevine do 100.000 EUR
Putni troškovi za suđenje u inozemstvu
Troškovi izvansudskih nagodbi, medijacija
Presudom određeni troškovi suprotne strane

PRAVNA ZAŠTITA ZA ORDINACIJU
► Savjetovanje; jedan pravni savjet kod
kontaktnog odvjetnika mjesečno
► Opća kazneno pravna zaštita i odštetno
pravna zaštita
► Pravna zaštita na području radnog prava
► Pravna zaštita općeg ugovornog prava na
gospodarskom području
ZA POSLOPRIMCE
► Opća kazneno pravna i odštetno pravna
zaštita
► PZ na području socijalnog prava

ZA LIJEČNIKA I ČLANOVE NJEGOVE OBITELJI
► Opća kazneno pravna i odštetno pravna
zaštita na privatnom i profesionalnom
području
► Pravna zaštita općeg ugovornog prava
► Pravna zaštita vozila i na području nekretnina
► PZ na području socijalnog prava

PRAVNA ZAŠTITA ZA FIZIČKE OSOBE (OBITELJ)
∫ PAKET SIGURNOST:
► Savjetovanje; jedan pravni savjet kod
kontaktnog odvjetnika mjesečno
► Opća kazneno pravna i odštetno pravna
zaštita na privatnom području
► Pravna zaštita iz općeg ugovornog prava
► Pravna zaštita ugovora o osiguranju
► Pravna zaštita na području socijalnog
osiguranja
∫ DODATNO JE MOGUĆE UGOVORITI
► PAKET POSAO
► PAKET NEKRETNINE
► PAKET PROMET
Za dodatna pojašnjenja pokrića,
obratite nam se s povjerenjem!

POTRAŽITE NAJBOLJA RJEŠENJA IZ JEDNE RUKE

PROFESIJA POD OKRILJEM LA
VA

OSIGURANJA ZA
PRIPADNIKE
REGULIRANIH
PROFESIJA
CERTITUDO d.o.o. za zastupanje u osiguranju
specijalizirana agencija za osiguranje medicinskih i
drugih reguliranih profesija.

CERTITUDO D.O.O. ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU
VI. PODBREŽJE 24, 10000 ZAGREB Δ T: 01 5802 532 Δ E: INFO@CERTITUDO.HR

Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka.

Naša vizija je da našim klijentima približimo poluvirtualni i
neopipljivi proizvod osiguranja. Potreba i pravo svakog
klijenta je doživjeti proizvod osiguranja realno u trenutku
kad im je to najviše potrebno.

Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka.

GENERALI OSIGURANJE d.d. je vodeći osiguratelj koji ulaže posebne napore
u razumijevanje potreba zaposlenih u medicinskih i srodnim djelatnostima,
budući da tijekom pružanja skrbi osobno odgovaraju za svoj rad.

POGODNOSTI U OSIGURANJU KOJE VAM DONOSI
ČLANSTVO U VAŠOJ KROVNOJ ORGANIZACIJI
U mogućnosti ste iskoristiti i POSEBNE POGODNOSTI Generali osiguranja d.d.
koje uključuju popuste na različite vrste osiguranja, a odnose se na sve članove
navedenih reguliranih profesija, isto kao i članove Vaših obitelji

►
►
►
►
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PROFESIONALNA OSIGURANJA:
Osiguranje profesionalne odgovornosti - popust 15%
Osiguranje naknade prihoda i financijskih gubitaka - popust 20%
Osiguranje od nesretnog slučaja s poboljšanim tablicama invalidnosti - popust 20%
Osiguranje poslovnih prostora - popust 20%
Osiguranje pravne zaštite - popust 15%

OSIGURANJE PRIVATNE IMOVINE OD RAZLIČITIH RIZIKA:
► Stanovi, kuće vikendice, stvari kućanstva - popust 25%
RAZNI OBLICI MJEŠOVITOG ŽIVOTNOG OSIGURANJA TE ŽIVOTNO OSIGURANJE U
KORIST DJECE

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE: KADA JE ZDRAVLJE U PITANJU,
BUDITE 100% POKRIVENI!
KOMORSKI POPUST 10%
► Pokriće bez ograničenja na godišnji iznos troškove:
participacije u sustavu javnog zdravstva Republike Hrvatske, lijekova s
osnovne (A) i lijekova s dopunske (B) liste lijekova (do 1500,00 kn godišnje)

PROGRAM VJERNOSTI
POVEŽITE RAZLIČITE POLICE OSIGURANJA I DODATNO UŠTEDITE:
► Ugovaranjem obaveznog auto osiguranja, ostvarujete POPUST od 50% na
osiguranje privatne imovine, kuće, stanove i vikendice, na gotovo sve rizike
(požar, eksplozija, oluje, poplava, bujica, visoka voda,
istjecanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi,
provalna krađa, privatna odgovornost, itd.), osim potresa.
► Dodatni popusti koje klijent može ostvariti
ugovaranjem 2. i/ili 3. i svakog sljedećeg
proizvoda
*članovi KoHoma ostvaruju DODATNIH 5% popusta
kod ugovaranja profesionalnih osiguranja

OBVEZNO AUTO OSIGURANJE
KOMORSKI POPUST OD 20% NAKON SVIH POPUSTA PO REDOVNOM CJENIKU
AUTO KASKO
BONUS 50% za sve vrste vozila i tipove osiguranika već u prvoj godini osiguranja
KOMORSKI POPUST 20% NAKON SVIH POPUSTA PO REDOVNOM CJENIKU

POPUSTE MOGU KORISTITI ČLANOVI:
i članovi Vaših obitelji :)

*Navedene pogodnosti su trenutno važeće.
U slučaju promjena ili uvođenja dodatnih pogodnosti, o tome ćete biti pravovremeno obaviješteni.

