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Invalidez no esporte

Invalidez no esporte
Defici ência no esporte
Existem varias causas que podem levar a uma
invalidez no esporte.
O espectro varia de um ligamento rasgado, ossos
quebrados a doenças mentais graves.
O que acontece se a capacidade inicial nao pode
ser recuperada após uma lesão?
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Definição da invalidez
no esporte.
Invalidez no esporte é, quando o atleta
profissional nao pode continuar seu esporte
profissional por no mínimo 12 meses
ininterruptos e provavelmente nao poderá
continuar de forma permanente seu esporte
por causa de um acidente ou uma doença.

Consequências da invalidez
esporte
O atleta profissional não pode prosseguir
a sua carreira e por causa disso a liberdade
financeira se esgota rapidamente.

Como combater esse risco
com atleta professional?
Ele pode evitar esse risco com um seguro
contra invalidez no esporte.

O que isso significa para
o atleta profissional?
Se a invalidez no esporte atingir o atleta, o seguro
pagará a soma de acordo com o contrato para
o atleta.
Independentemente se a invalidez foi causada
por um acidente ou uma doença.

E a proteção oferecida pelo seguro
de acidentes obrigatório que
é pago pelo clube?
Atletas profissionais são segurados na
organizações profissionais (VBG) em caso de
invalidez.
Mas este seguro não é sufficiente.

Conclusão
A realização de um seguro de invalidez no
esporte proporciona a segurança de atletas
profissionais no caso de invalidez no esporte.
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Seguros privados de saúde
• Liberdade e individualidade em caso de doenca
• Taxas individuais
• Livre escolha
• Liberdade de escolha do hospital em casa e no exterior
• Tratamento Médico Principal

Subsídio de doença
Compensação por perda de rendimentos devido a doença
prolongada é dada por benefícios diários. As condições de
pagamento do subsídio de doença são:
• Incapacidade de trabalho
completa 100%
• O período de espera de
42 dias de doença
• Pagamento somente durante
a estadia na BRD

Cuidados de Saúde
na „Doença grave“
Uma seguro para o caso de um dano dramático de saúde
que impede seus processos habituais de vida e as suas
tarefas cotidianas. Na ocorrência de „doenças graves“, tais
como câncer, doenças cardíacas, esclerose múltipla, etc,
será paga uma soma únicamente. Com ela voce poderá se
concentrar em sua recuperacao.

Doméstico
Seguro de habitação prevê o fornecimento de uma
cobertura de seguro da casa contra o fogo, água de
canalizacao, tempestade, granizo, arrombamento, roubo
e vandalismo. Além disso é possível incluir roubo de
bicicletas, a quebra etc.

A responsabilidade pessoal
Seguro de responsabilidade pessoal protege contra pedidos
de indemnização que pode ser causada por um terceiro.
O seguro é válido no caso de proteção contra danos da
propriedade de terceiros, lesões corporais e os riscos da
vida cotidiana. Também vale a pena mencionar que existe o
seguro de responsabilidade cão.

Edifício residencial
O seguro do proprietário protege os proprietários dos
riscos decorrentes de incêndio, tempestade, granizo e
danos causados pela água de canalizade. Meta de redução
de custos para a renovação ou re-instalação do edifício
após um dano.

Seguro litígios privados
Mútuas de seguros é usado em litígios privados para
assegurar a igualdade de oportunidades no tribunal. Se
necessário, os módulos adequados (como o direito em
rodovias) podem ser segurados. O destaque para nós é a
inclusão dos tribunais desportivos.

O seguro de carro
O seguro oferece proteção de responsabilidade e danos
casco. O seguro de responsabilidade é obrigatório – sem
esse contrato nao há como andar nas ruas como
proprietário de carro. Ofereçemos a melhor classificação
possível!

Günter Ewen

Günter Ewen

Versicherungsmakler • Sportassekuranz
Saarbrücker Strasse 12
66822 Lebach
Tel.: 06881/4454
Handy: 0177/466 55 55
E-Mail: info@makler-ewen.de

Temos tempo para você!

