Poistenie osôb

Moja
Farbička
Poistenie pre deti

Subject line Lorem Ipsum

Pozeráte s nádejou
do budúcnosti svojho dieťaťa?
Komplexný program investičného a kapitálového životného
poistenia pre deti Moja Farbička je investícia, ktorá ochráni
vaše dieťa v prípade, kedy to bude najviac potrebovať
a súčasne mu zabezpečí čo najhladší vstup do dospelosti.
Program Moja Farbička vnesie do vašej rodiny ešte väčší
pocit radostného bezpečia a istoty.

2

Poistenie osôb

Obsah
4
7
9
10
10
10

Program Moja Farbička

10
11
11

Poistenie kritických chorôb dieťaťa

11
11
12
12
12
12

Poistenie Doktor+

12
13

Poistenie nezamestnanosti

14

Poistenie oslobodenia od platenia
poistného v prípade invalidity poistníka

14

Poistenie oslobodenia od platenia
poistného v prípade invalidity alebo
smrti poistníka

14

Poistenie náhrady poistného pri
dlhodobej pracovnej neschopnosti

15

Elektronická korešpondencia

Investičné životné poistenie
Kapitálové životné poistenie
Poistenia pre dieťa
Úrazové poistenia
Poistenie denného odškodného pri pobyte
v nemocnici z dôvodu choroby dieťaťa
Poistenie zodpovednosti z domácnosti
Poistenie oslobodenia od platenia
poistného v prípade vzniku zdravotného
hendikepu dieťaťa
Poistenie za mimoriadne poistné
Poistenia pre dospelú osobu
Poistenie smrti s výplatou anuity
Poistenie trvalých následkov úrazu
Poistenie smrti následkom úrazu
s dvojnásobným plnením pre účastníka
dopravnej nehody
Poistenie pracovného úrazu s následkom
smrti

3

Poistenie osôb

Program Moja Farbička
Naše riešenie pre vašich najmilších

Moja Farbička je komplexný program
investičného a kapitálového
životného poistenia pre deti
s možnosťou rôznych poistení
nielen pre dieťa, ale i pre jednu
dospelú osobu.
Možnosti poistenia v rámci programu Moja Farbička
Pre deti:
• Investičné životné poistenie
• Kapitálové životné poistenie
• Poistenie smrti dieťaťa následkom úrazu
• Poistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa
s progresiou/bez progresie
• Poistenie denného odškodného počas
nevyhnutného liečenia následkov úrazu dieťaťa
• Poistenie denného odškodného pri pobyte
v nemocnici z dôvodu úrazu dieťaťa
• Poistenie denného odškodného pri pobyte
v nemocnici z dôvodu choroby dieťaťa
• Poistenie kritických chorôb dieťaťa
• Poistenie zodpovednosti z domácnosti
• Poistenie oslobodenia od platenia poistného
v prípade vzniku zdravotného hendikepu
• Poistenie Doktor+
• Poistenie za mimoriadne poistné
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Pre dospelú osobu:
• Poistenie smrti s výplatou anuity
• Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou/
bez progresie
• Poistenie smrti následkom úrazu s dvojnásobným
plnením pre účastníka dopravnej nehody
• Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu
s následkom smrti
• Poistenie oslobodenia od platenia poistného
v prípade invalidity poistníka
• Poistenie oslobodenia od platenia poistného
v prípade invalidity alebo smrti poistníka
• Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej
pracovnej neschopnosti
Hlavné výhody programu Moja Farbička:
• komplexná ochrana dieťaťa jednou zmluvou
• zhodnotenie vložených prostriedkov
• jednoduchosť a variabilnosť
• Baby karta zadarmo
• pripoistenie jednej dospelej osoby
Program Moja Farbička môžete uzatvoriť pre deti vo
veku od 2 týždňov do 15 rokov. Poistenie končí v roku,
v ktorom poistené dieťa dovŕši 25 rokov.
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Pri dojednaní programu Moja Farbička
získa poistené dieťa Baby kartu zadarmo.

Baby karta zahŕňa poistenie liečebných
nákladov v zahraničí a poistenie trvalých
následkov úrazu s celoročnou platnosťou
až do 15. roku veku dieťaťa.

Zároveň si môžete zvoliť taký spôsob platenia
poistného, aký vám vyhovuje. Poistné v programe
Moja Farbička je možné platiť ročne, polročne,
štvrťročne, mesačne. Pri voľbe kapitálového životného
poistenia je možnosť zaplatiť poistné aj jednorazovo.

V závislosti od vývoja inflácie vám
ponúkame pravidelnú úpravu
dohodnutej výšky poistnej sumy
a poistného tak, aby reálna hodnota
poistenia dieťaťa zostala zachovaná.
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Investičné životné poistenie
Investičné životné poistenie predstavuje jedinečnú
kombináciu poistenia s investovaním do fondov podľa
vlastného rozhodnutia.
Výhody v rámci programu Moja Farbička pri voľbe
investičného životného poistenia:
• bonus za výšku poistného
• vernostný bonus
• investičný autopilot
• k lient si vyberá fondy podľa vlastného želania alebo
má k dispozícii ponúkané skupiny fondov ako
predvolenú stratégiu investovania
V rámci investičného životného poistenia
v programe Moja Farbička si môžete vybrať
z nasledujúcich fondov:
• Dlhopisový fond
• Dlhopisový fond Európske spoločnosti
• Akciový fond Európa
• Akciový fond
• Zmiešaný fond
• Akciový fond Nové trhy
• Akciový fond Európske malé spoločnosti
• Akciový fond Agrotrendy
• C-Quadrat Total Return Global fond
• PIMCO Total Return Bond fond
• C-Quadrat Total Return Garant fond
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Cieľom fondov je dlhodobý nárast hodnoty ich aktív.
Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou
výnosov nesie klient. Hodnoty majetku fondov sa
počítajú a vyjadrujú v eurách. Hodnota investície do
podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať
a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej
čiastky.
Hodnotu investície v podielovom fonde môžu
ovplyvniť nasledovné riziká:
• trhové
• úrokové
• kurzové
• riziko vysporiadania
• riziko nízkej likvidity
• riziko poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom
fonde
• riziko nestálosti prostredia
• politické a právne riziko
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Kapitálové životné poistenie
Kapitálové životné poistenie Moja Farbička slúži na
finančné zabezpečenie vášho dieťaťa do budúcnosti.
Na konci poistnej doby, t.j. v roku, v ktorom poistené
dieťa dovŕši vek 25 rokov vyplatíme poistenému
dieťaťu dohodnutú poistnú sumu navýšenú o podiely
na výnosoch z rezerv poistného a prijatú dynamiku.
Výhody v rámci programu Moja Farbička pri voľbe
kapitálového životného poistenia:
Vášmu dieťaťu vyplatíme aktuálnu hodnotu poistenia
navýšenú o 5 % v prípade:
• ukončenia poistenia po 18. roku veku dieťaťa,
• z dôvodu štúdia na vysokej škole alebo univerzite,
• uzatvorenia sobáša,
• založenia podnikania (vlastnej firmy).
V prípade smrti poisteného dieťaťa vyplatíme
oprávnenej osobe poistné plnenie vo výške
zaplateného poistného zvýšeného o podiely na
výnosoch z rezerv poistného.

V programe Moja Farbička je možné
zvoliť si ktorékoľvek z poistení, avšak
niektoré poistenia je možné dojednať
len v prípade, ak je dojednané investičné
alebo kapitálové životné poistenie.
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Poistenia pre dieťa
Úrazové poistenia
Riziko vzniku úrazu býva najmä u detí príliš veľké.
Naše poistenie pomôže vášmu dieťaťu zmierniť jeho
nepriaznivé dôsledky.
Ponúkame vám nasledovné druhy úrazových
poistení:
• Poistenie smrti dieťaťa následkom úrazu
• Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou
alebo bez progresie
• Poistenie denného odškodného počas
nevyhnutného liečenia následkov úrazu dieťaťa
• Poistenie denného odškodného pri pobyte
v nemocnici z dôvodu úrazu dieťaťa
Poistenie denného odškodného pri pobyte
v nemocnici z dôvodu choroby dieťaťa
V prípade hospitalizácie z dôvodu choroby dieťaťa
vzniká nárok na poistné plnenie za každú polnoc
strávenú v nemocnici.
Poistenie kritických chorôb dieťaťa
Závažné ochorenie dieťaťa je jedným z najsmutnejších
momentov, ktoré rodič môže zažiť.
Úlohou poistenia je chrániť dieťa a pomôcť rodičom
zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na
liečbu, lieky či rehabilitácie pre svoje dieťa.
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Poistenie zodpovednosti z domácnosti
Poistenie ochráni vaše dieťa v prípade, že spôsobí škodu
mimo domova, v škole alebo na verejnom majetku.
Okrem dieťaťa sú poistené aj ostatné osoby žijúce
s ním v jednej domácnosti.
Poistenie oslobodenia od platenia poistného
v prípade vzniku zdravotného hendikepu
Poistenie oslobodzuje poistníka od platenia poistného
v prípade, že dieťa utrpí vážny zdravotný hendikep:
• telesné poškodenie po úraze nad 75 %,
• ochorie na kritickú chorobu,
• ochorie na infekčné ochorenie.
Doktor+
Poistenie Doktor+ poskytuje druhý lekársky názor
na stanovenú diagnózu vášho dieťaťa, alebo
sprostredkuje kontakt na najvhodnejšieho lekára
či zdravotnícke zariadenie v zahraničí. Súčasťou
poistenia sú telefonické konzultácie, ktoré sú
k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Poistenie za mimoriadne poistné
Využite možnosť kedykoľvek počas doby poistenia
vložiť do detského životného poistenia voľné finančné
prostriedky formou mimoriadneho poistného.
Zvýšite si tak dohodnutú poistnú sumu, alebo získate
zhodnotené finančné prostriedky v čase, kedy ich
bude vaše dieťa potrebovať.
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Poistenia pre dospelú osobu
Poistenie smrti s výplatou anuity
V prípade smrti poistenej dospelej osoby bude vášmu
dieťaťu vyplácaný dohodnutý ročný dôchodok až do
roku, v ktorom dovŕši vek 25 rokov.
Poistenie trvalých následkov úrazu
Úraz a jeho liečenie si vyžaduje pokoj na lôžku.
Sú s ním však spojené i zvýšené výdavky na liečbu,
čo môže nepriaznivo vplývať na rodinný rozpočet.
Poistenie trvalých následkov úrazu vám umožní
zmierniť nepriaznivé dôsledky, ktoré každý úraz
prináša.
Poistenie smrti následkom úrazu s dvojnásobným
plnením pre účastníka dopravnej nehody
Úlohou poistenia je chrániť vaše dieťa a rodinu.
V prípade úrazovej smrti sa dohodnutá poistná
suma vrátane dynamiky vyplatí dieťaťu. V prípade
smrti poisteného, ako účastníka dopravnej nehody,
sa dieťaťu vyplatí dvojnásobok dojednanej poistnej
sumy.
Poistenie nezamestnanosti
Strata zamestnania a následná nezamestnanosť
môže nečakane znížiť vašu životnú úroveň.
Aby ste aj v tomto prípade boli chránený, ponúkame
vám poistenie nezamestnanosti. Toto poistenie
vám umožní zmierniť následky v čase trvania
nezamestnanosti vyplácaním mesačných dávok
maximálne počas 12 mesiacov.
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Poistenie pracovného úrazu s následkom smrti
Ak sa poistenému stane pracovný úraz s následkom
smrti, dieťaťu vyplatíme jednorazovú dávku vo výške
maximálne 12-násobku dohodnutej poistnej sumy
pre mesačnú dávku v nezamestnanosti.
Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu
s následkom smrti sú k dispozícii v rámci jedného
poistenia.
Poistenie si môžu uzatvoriť občania SR vo veku
od 18 do 61 rokov.

Aj vy sa môžete ocitnúť v stave,
keď vám platenie poistného
spôsobí značné problémy.
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Poistenie oslobodenia od platenia poistného
v prípade invalidity poistníka
Poistenie oslobodzuje poisteného poistníka od platenia
poistného v prípade plnej invalidity, ktorá bola uznaná
Sociálnou poisťovňou. Poisťovňa preberá na seba
záväzok platiť poistné za celú poistnú zmluvu.
Poistenie oslobodenia od platenia poistného
v prípade invalidity alebo smrti poistníka
Oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné,
podľa právnych predpisov o sociálnom poistení,
budete vtedy, ak vám bude počas trvania poistenia
priznaný invalidný dôchodok následkom úrazu
z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť o viac ako 70 %, a taktiež v prípade, ak vám
bude najskôr po dvoch rokoch od začiatku poistenia
priznaný invalidný dôchodok v dôsledku choroby
(podľa stanovených podmienok), ktorá vznikla po
začiatku poistenia.
Ak si však dojednáte Poistenie oslobodenia od
platenia poistného v prípade invalidity alebo smrti
poistníka, tak aj v prípade vášho úmrtia nastáva na
poistnej zmluve oslobodenie od platenia poistného.
Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej
pracovnej neschopnosti
V prípade pracovnej neschopnosti dlhšej ako
6 mesiacov vám vzniká nárok na náhradu poistného
za obdobie dlhodobej pracovnej neschopnosti,
maximálne však za dobu 365 dní dlhodobej
pracovnej neschopnosti.
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Ako uzatvoriť naše
poistenia?
• c ez svojho najbližšieho osobného poistného
poradcu
• na našich predajných miestach

Viac informácií
o produktoch získate:
• na Infolinke 0800 122 222,
• na www.allianzsp.sk.

Elektronická korešpondencia
V záujme zvyšovania kvality poskytovaných služieb
vám ponúkame možnosť uzatvoriť si program
Moja Farbička so službou elektronická korešpondencia.
Ak si v poistnej zmluve zriadite bezplatnú službu
elektronická korešpondencia, predpisy na platbu
poistného či oznámenie o likvidácii poistných udalostí
vám pošleme na vašu e-mailovú adresu.
V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte
našu bezplatnú Infolinku 0800 122 222, ktorá je
vám k dispozícii každý pracovný deň od 7.00
do 21.00 hod. alebo navštívte niektorú z pobočiek
Allianz - Slovenskej poisťovne.

Tento leták má informatívny charakter. Všetky pravidlá a podmienky
k programu Moja Farbička sú uvedené v poistnej zmluve.
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