Rozhovor

ISTOTA PS - rozširuje svoj
program „Dôstojnosť
„Dôstojnosť v osude“
na celé Slovensko
Slovensko

D

ovoľujeme si Vám predstaviť program „Dôstojnosť v osude,“ ktorý pripravila ISTOTA
PS, a.s., v spolupráci s pohrebnými spoločnosťami
na Slovensku. Tento program je určený predovšetkým tým, ktorí sa zamýšľajú nad svojím osudom
a chcú aktívne ovplyvniť priebeh svojej poslednej
rozlúčky.

Každý účastník programu dostane od ISTOTY PS, a.s. každoročne finančný príspevok k svojej platbe, ktorý slúži na vyrovnanie nákladov spojených so všeobecným rastom cien.

Naša spoločnosť nadväzuje na tradíciu, ktorá existuje vo všetkých vyspelých spoločnostiach na svete. Nadväzuje na tradíciu, ktorá bola živá na našom území v prvej republike a ktorú
využili i mnohí Vaši rodičia. Cieľom programu „Dôstojnosť
v osude“ je umožniť Vám predplatenie si výdavkov spojených
s Vašou poslednou cestou životom. Okrem pohrebu alebo kremácie to môže byť aj predplatenie si pomníka. Platí sa jednorazovo, pričom sumu je možné kedykoľvek zvýšiť.
Peniaze slúžia na predplatenie výdavkov spojených s pohrebom, pričom nie je potrebné dedičské konanie. Na základe
Vášho potvrdenia, ktoré Vami určený vystrojiteľ pohrebu priamo
doručí pohrebníctvu, toto pohrebníctvo vykoná činnosti spojené s Vašou poslednou rozlúčkou. Prostredníctvom programu
„Dôstojnosť v osude“ sa Vy i Vaši príbuzní vyhnete finančným
i organizačným problémom pri vykonávaní činnosti spojených
s poslednou rozlúčkou.

Program ISTOTY PS „Dôstojnosť v osude“ je určený tým
občanom, ktorí sa zamýšľajú nad svojim osudom a chcú aktívne ovplyvniť priebeh poslednej rozlúčky. Napríklad tým, že
budú mať vystrojený pohreb v sume, akú si sami želajú. Aj pohrebné ústavy sa často stretávajú s prípadmi, keď rodina pozostalého chce minimalizovať náklady na pohreb, hoci zosnulý
si počas svojho života usporil práve na túto chvíľu oveľa vyššiu
sumu a želal si i dôstojnejšiu rozlúčku.
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Zúčastnením sa programu „Dôstojnosť v osude“ získa predplatiteľ istotu, že nebudete nikomu na obtiaž a jeho rozlúčka
bude mať dôstojný priebeh.
ISTOTA PS, a.s. Bratislava prináša na slovenský trh už
od r. 1995 dobre fungujúci program Dôstojnosť v osude,
ktorý záujemcom umožňuje predplatiť si náklady spojené s poslednou rozlúčkou.

Ďalšia výhoda pre záujemcov je v tom, že uľahčia svojim príbuzným či priateľom zabezpečenie a financovanie poslednej rozlúčky. Pohrebné ústavy sa v súčasnosti snažia o poskytovanie
komplexných služieb, takže príbuzným zosnulého bude stačiť
s potvrdenie od ISTOTY PS zájsť do zmluvného pohrebníctva a vybrať si z ponúkaných služieb, pokiaľ to zosnulý neurobil
už počas svojho života.

Všeobecne známym faktom je aj to, že väčšina starších ľudí
si odkladá peniaze na svoj pohreb. Keďže človek nikdy nevie,
kedy odíde z tohto sveta, ťažko tieto peniaze viazať na termínované vklady. Preto ich má časť ľudí uložených na netermínovaných účtoch. ISTOTA PS ponúka úrokovo porovnateľné podmienky s vkladmi na netermínovaných účtoch bánk
alebo na poistkách, navyše peniaze sú viazané adresne len
na konkrétny účel poslednej rozlúčky. Nemôžu sa použiť
na nič iné a počas svojho života si ich môže vybrať len klient
ISTOTY PS.
Niektorí občania si peniaze odložené na poslednú rozlúčku
uschovávajú doma. Túto skupinu ľudí môže zverením svojich
prostriedkov ISTOTE PS zabezpečiť ich ochranu pred zlodejmi, ktorí sa v súčasnosti neštítia okrádať starších ľudí aj
o ich posledné úspory.

Program „Dôstojnosť v osude“ znamená:
POMOC:
• Príbuzným či priateľom pri organizovaní, zabezpečovaní
a financovaní Vašej poslednej cesty životom
• Pri ochrane pred zlodejmi, ktorí sa neštítia okrádať starých
ľudí o ich posledné úspory
ISTOTU:
• Dôstojnej rozlúčky podľa Vášho želania
• Že za Vaše peniaze Vám bude vystrojená rozlúčka za sumu,
pre ktorú sa rozhodnete Vy
• Okamžitej platby za Vaše pohrebné výdavky
• Finančného príspevku k Vašej platbe za každý celý ukončený kalendárny rok.
PLATBY:
• Platba je min. 500 eur alebo podľa Vášho želania a objednaných služieb
• Sumu môžete kedykoľvek zvýšiť.
• Ročná informácia o náraste Vašej platby o finančný príspevok od ISTOTY PS., a.s., ktorý slúži na vyrovnanie
inflácie a nárastu cien za pohrebné služby.

záujemcovia najpresnejšie
informácie o službách a
samozrejme aj o cenách
pohrebných služieb. Klientmi ISTOTY PS sú prevažne obyvatelia z domovov
dôchodcov, lebo tam žijú
väčšinou ľudia, ktorý už
nikoho nemajú alebo ak
aj majú deti, tie sa o nich
nie vždy príliš zaujímajú.
Napokon pohrebné náklady znášajú samotné domy
dôchodcov alebo priamo
zriaďovatelia,ktorýmpotom
chýbajú prostriedky
na iné potrebné veci. Aj
preto v súčasnosti už
vo viacerých domovoch
dôchodcov vítajú spoluprácu s ISTOTOU PS
nie len obyvatelia domovov
dôchodcov ale aj samotní
z a m e s t n a n c i
týchto zariadení.
Toto predzabezpečenie poslednej rozlúčky je podľa nich výhodné najmä preto, že sú domovy dôchodcov bez starosti. Ak má
človek z domova predplatenú poslednú rozlúčku, zamestnanci
len zatelefonujú do pohrebného ústavu a pohrebníctvo potom
všetko ostatné okolo toho zabezpečí. Svoje náklady si napokon vyfakturuje v centrále ISTOTY PS, odkiaľ obdrží peniaze.
Pohrebíctva s touto zabehnutou spoluprácou majú dobré skúsenosti. Pohreby, ktoré vykonali klientom ISTOTY PS, boli
veľmi dôstojné a rodinní príslušníci boli veľmi spokojní.
Klientmi ISTOTY PS sú nielen klienti spomedzi obyvateľov
domovov dôchodcov, ale aj individuálni zákazníci, ktorí sa
o predzabezpečení svojej poslednej rozlúčky často informujú
priamo v pohrebných ústavoch, nachádzajúcich sa v blízkosti
ich bydliska.

Ak si ľudia zabezpečia svoju poslednú rozV čom je spolupráca ISTOTY PS výhodná
lúčku, zbavia svojich rodinných príslušnípre pohrebné ústavy?
kov mnohých starostí
Pohrebné ústavy na celom svete majú tie isté problémy ako
Záujemcovia o predzabezpečenie si svojej poslednej rozlúčky
sa o tejto ponuke ISTOTY PS môžu viac dozvedieť aj v zmluvných pohrebníctvach. Keďže ľudia ešte pred svojim rozhodnutím o členstve v programe „Dôstojnosť v osude“ potrebujú
mať čo najviac informácií, ISTOTA PS uvíta rozšírenia siete zmluvných pohrebníctiev. Najmä pre to, že tu môžu získať

na Slovensku a to, že pozostalí im niekedy nechcú resp. nemôžu zaplatiť alebo vyberajú čo najlacnejšie pohreby. Počet
sociálnych pohrebov sa tiež zvyšuje a to je jeden z dôvodov, prečo pohrebné ústavy získavajú nových klientov do ISTOTY PS,
lebo takýto človek už má pohrebné náklady zaplatené vopred. Pohrebné ústavy majú takto zabezpečený vyšší obrat. Ich
ďalšou výhodou je, že vlastne majú istého klienta, pokiaľ sa
nepresťahuje, ale takýchto prípadov je minimum. V prípade
záujmu o spoluprácu a získanie bližších informácií, môžete nás
kontaktovať na nižšie uvedenej adrese resp. telefónnom čísle.

Ing. Zdena Uhlárová
ISTOTA PS, a.s.
Ul. 29. Augusta 2263/11, 811 09 Bratislava
Tel. 02/434 22 012, e-mail: istota@istotaps.sk
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