Poistenie osôb

Môj Život
Investičné životné poistenie

Subject line Lorem Ipsum

Postaráme sa o vaše investície
Investičné životné poistenie predstavuje jedinečnú
kombináciu poistenia s investovaním do fondov podľa
vlastného rozhodnutia. Popri istote finančného
zabezpečenia v nepriaznivých životných situáciách získava
klient možnosť ovplyvňovať vlastné investície a participovať
na príležitostiach finančného trhu s cieľom vytvoriť si
finančný kapitál na svoje budúce potreby alebo potreby
svojej rodiny (dôchodok, zabezpečenie detí a pod.).
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Naše riešenie pre vás
Široké spektrum krytia rizík
umožňuje klientovi budovať si
optimálnu poistnú ochranu
podľa svojich požiadaviek.
Táto variabilita zostáva nezmenená počas celého
trvania poistenia, kedy klient môže svoju poistnú
ochranu prispôsobovať životným situáciám.
Program Môj Život je kombináciou životného
poistenia (kde môžu byť poistené až dve osoby)
a investovania do fondov.

V programe Môj Život vám ponúkame:
• Investičné životné poistenie
• Rizikové životné poistenie
• Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou
sumou
• Úrazové poistenia pre dospelých
• Poistenie kritických chorôb
• Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
• Poistenie ušlého zárobku pri pracovnej neschopnosti
• Poistenie chirurgického zákroku
• Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej
neschopnosti
• Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu
s následkom smrti
• Poistenie oslobodenia od platenia poistného
v prípade invalidity
• Poistenie Doktor+
• Investičný autopilot

5

Poistenie osôb

V rámci tohto programu Môj Život klientom ponúka
aj tieto výhody:
• bonus za výšku poistného,
• vernostný bonus za dĺžku poistenia,
• investičný autopilot na postupný presun naakumu
lovaných finančných prostriedkov z viac rizikových
fondov do konzervatívnejšieho fondu,
• získanie až 20 % zľavy za počet poistení na vybrané
poistenia.
Osoba poistená investičným životným poistením môže
mať dojednanú konštantnú alebo klesajúcu poistnú
sumu pre prípad smrti.
Klient si vyberá fondy podľa vlastného želania, alebo má
k dispozícii ponúkané skupiny fondov ako predvolenú
stratégiu investovania.
Poistné je možné platiť ročne, polročne, štvrťročne
alebo mesačne.
Mimoriadne poistné
Navyše, počas trvania poistnej zmluvy môže klient
do fondov kedykoľvek vkladať svoje voľné finančné
prostriedky.
Výhodou programu Môj Život je prístupnosť k aktuál
nej hodnote účtu poistníkovi, ako aj oprávneným
osobám v prípade úmrtia poistenej osoby alebo
poistenej osobe v prípade dožitia sa konca poistenia,
ak poistenie bolo dojednané na dobu určitú.
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V období, kedy sa platí poistné, platia navyše nasledovné výhody:
• ak aktuálna hodnota účtu v čase úmrtia poistenej
osoby je nižšia ako poistná suma pre prípad smrti
v deň úmrtia, oprávnené osoby dostanú poistnú
sumu pre prípad smrti,
• ak v deň úmrtia nemala poistená osoba úmrtie
kryté poistnou sumou a aktuálna hodnota účtu
v čase úmrtia poistenej osoby je nižšia ako zapla
tené poistné, oprávnené osoby dostanú zaplatené
poistné znížené o prípadné vyplatené čiastočné
odkupy.
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V rámci investičného životného
poistenia programu Môj Život
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

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.
Aktuálne ceny podielových jednotiek a vývoj fondov je
uverejnený na internetovej stránke www.allianzsp.sk.
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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Rizikové životné poistenie
V každodennom živote sme trvalo vystavení rizikám,
ktoré môžu priniesť stratu finančnej stability a ohroziť
dovtedajší životný štandard. Preto najlepšie riešenie
spočíva vo finančnom zabezpečení proti takýmto
rizikám. Rizikové životné poistenie pre prípad smrti
zabezpečí vašich najbližších v najťažších životných
situáciách. Ak si uzatvoríte rizikové životné poistenie
v programe Môj Život, môžete získať zľavu na
poistnom vo výške 10 % v porovnaní s individuálnou
ponukou.

Rizikové životné poistenie
s klesajúcou poistnou sumou
Poistenie je vhodné najmä na zabezpečenie
hypotekárneho príp. iného úveru. Poistná
suma sa od začiatku poistenia lineárne znižuje,
a to tak, že v poslednom roku trvania poistenia bude
stanovená vo výške 20 % z pôvodne dohodnutej
poistnej sumy.

Úrazové poistenia pre dospelých
Uzatvorenie úrazového poistenia vám umožní
zmierniť nepriaznivé dôsledky, ktoré každý úraz
prináša. V úrazovom poistení, ktoré vám naša
poisťovňa ponúka, máte možnosť zvoliť si rozsah
a výšku poistnej ochrany.
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Ponúkame vám nasledovné druhy úrazových
poistení:
• poistenie trvalých následkov úrazu bez progresie /
s progresiou,
• poistenie denného odškodného počas nevyhnutného
liečenia následkov úrazu,
• poistenie denného odškodného pri pobyte
v nemocnici z dôvodu úrazu,
• poistenie smrti následkom úrazu s dvojnásobným
plnením pre účastníkov dopravnej nehody.

Poistenie denného odškodného pri
pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
Poistenie pomáha zvládnuť zložitú situáciu,
ktorá nastane, ak sa ocitnete z dôvodu choroby
na nemocničnom lôžku.

Poistenie kritických chorôb
V živote človeka dochádza k situáciám, kedy je
okolnosťami prinútený rozmýšľať o samotnom
živote a jeho hodnote. Verejné zdravotné poistenie
umožňuje liečbu v závislosti od typu a stupňa
závažnosti ochorenia, poistenému však neposkytuje
odškodné za zmenu životného štandardu
a za finančné straty. Poistenie kritických chorôb
možno vo všeobecnosti považovať za doplnok
k verejnému zdravotnému poisteniu.
Poistenie ponúka zvýšenie poistnej ochrany pre
prípad ochorení z dôvodu zhubného nádoru hrubého
čreva, konečníka, prsníka, tela maternice, krčka
maternice, vaječníka, prostaty alebo semenníka.
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Hlavné výhody poistenia kritických chorôb:
• možnosť pokrytia bežných nákladov na liečenie,
• úhrada za nadštandardnú lekársku starostlivosť
a kvalitnejšiu liečbu,
• náhrada za výpadok príjmu pre chorobu, resp.
operáciu,
• pozitívny vplyv na celkový psychický stav poisteného,
• príspevok na nákup zdravotníckych pomôcok
potrebných pre návrat k plnohodnotnému životu,
• využitie na prispôsobenie životných podmienok
(napr. bývanie, doprava) novej situácii vzniknutej
po prekonaní ochorenia.

Poistenie dočasného dôchodku
v prípade invalidity
Poistenie vám čiastočne vykompenzuje stratu vášho
príjmu, na ktorý ste boli zvyknutí. Ak vám bude
priznaný invalidný dôchodok podľa stanovených
podmienok, budeme vám pravidelne vyplácať
dohodnutý dočasný dôchodok. Dôvodom invalidity
môže byť úraz alebo choroba, ktoré nastali po
začiatku poistenia. V prípade choroby je podmienkou,
že invalidita nastala po dvoch rokoch od začiatku
poistenia. Výplata dočasného dôchodku sa predlžuje
vždy o jeden rok na základe skutočnosti, že nárok
na poskytovanie invalidného dôchodku trvá.
Ak poistná udalosť nastane v dôsledku úrazu pri
dopravnej nehode, ktorej bol poistený účastníkom,
poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie vo
výške dvojnásobku poistnej sumy.
Pravidelná výplata
dohodnutého dočasného
dôchodku.
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Poistenie ušlého zárobku
Toto poistenie znižuje vplyv choroby či úrazu na váš
príjem a obmedzuje riziko finančných problémov
v prípade pracovnej neschopnosti. Celkovú výšku poist
ného plnenia za dobu pracovnej neschopnosti si určíte
vhodne zvoleným začiatkom výplaty denných dávok.
Začiatok plnenia si môžete
stanoviť na 15. alebo 29. deň
pracovnej neschopnosti.

Poistenie chirurgického zákroku
Uzatvorením tohto poistenia vám v prípade operač
ného zákroku, ktorý nastal v dôsledku úrazu alebo
choroby, vyplatíme poistné plnenie vo výške prislú
chajúceho percenta z dohodnutej poistnej sumy.

Poistenie náhrady poistného pri
dlhodobej pracovnej neschopnosti
Platenie poistného môže byť počas dlhodobej
pracovnej neschopnosti náročné. Toto poistenie
vám zabezpečí spätné vrátenie poistného, ktoré
zodpovedá celému obdobiu pracovnej neschopnosti,
ak trvala viac ako 6 mesiacov.

Poistenie nezamestnanosti
a pracovného úrazu s následkom smrti
Strata zamestnania a následná nezamestnanosť
môže nečakane znížiť vašu životnú úroveň. Aby
ste aj v tomto prípade boli chránení, ponúkame
vám poistenie nezamestnanosti. Toto poistenie
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vám umožní zmierniť následky v čase trvania
nezamestnanosti vyplácaním mesačných dávok
maximálne po dobu 12 mesiacov.
Poistenie si môže uzatvoriť osoba s trvalým pobytom
alebo prechodným pobytom v SR vo veku od 18 do
61 rokov.
Súčasťou poistenia je aj krytie v prípade pracovného
úrazu s následkom smrti, kedy pozostalým vyplatíme
jednorazovú dávku vo výške maximálne 12-násobku
dohodnutej poistnej sumy pre mesačnú dávku
v nezamestnanosti.

Poistenie oslobodenia od platenia
poistného
Poistenie ponúkame:
• osobe poistenej investičným životným poistením,
• platiteľovi poistného (poistníkovi).
Aj vy sa môžete ocitnúť
v situácii, keď možnosť platiť
poistné nebude pre vás
samozrejmosťou.

Riziko vzniku invalidity si môže zabezpečiť vždy jedna
z osôb na poistnej zmluve.
V prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného
stavu poisteného s poklesom schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť o viac ako 70 % je tak poistník
zbavený povinnosti platiť bežné poistné za poistnú
zmluvu. Dôvodom tohto stavu môže byť úraz alebo
choroba, ktoré nastali po začiatku poistenia. V prípade
choroby je podmienkou, že invalidita nastala
po dvoch rokoch od začiatku poistenia.
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Oslobodením od platenia poistného niektoré
z poistení dojednané na poistnej zmluve zanikajú.

Poistenie Doktor+
Poistenie Doktor+ vám poskytuje druhý lekársky
názor na stanovenú diagnózu. Súčasťou poistenia
sú telefonické konzultácie, ktoré sú k dispozícii
24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Investičný AUTOPILOT
Poskytuje klientom počas zvoleného obdobia
automatický presun podielových jednotiek z viac
rizikových fondov do konzervatívneho fondu určeného
spoločnosťou Allianz - Slovenská poisťovňa.
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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 investičné
životné poistenie Môj Život 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 19.00 hod.
okrem sviatkov, alebo navštívte niektorú z pobočiek
Allianz - Slovenskej poisťovne.
Tento leták má informatívny charakter. Všetky pravidlá a podmienky
k programu Môj Život sú uvedené v poistnej zmluve.
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