
Poistenie osôb

Flexi Život

Kapitálové životné poistenie



Život pevne v rukách

V živote zažívame mnoho pekných chvíľ, ale občas sa 
objavia aj ťažšie obdobia, ktoré nám pomôže prekonať 
len zodpovedný a prezieravý prístup. Preto sme pre 
vás v Allianz - Slovenskej poisťovni pripravili variabilné 
životné poistenie, ktoré vám poskytne komplexnú ochranu 
počas celého života. Poistenie chráni to, čo je pre vás 
najpodstatnejšie. Preto je dôležité, aby ste spravili správne 
rozhodnutie a vybrali si partnera, na ktorého sa môžete 
spoľahnúť. 
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Program Flexi Život

zohľadňuje vaše individuálne 
požiadavky a potreby, ktoré 
považujete v živote za dôležité. 
Život máme len jeden a preto sa 
nám ho oplatí dôsledne chrániť.

Čo vám ponúkame?

•	  Stavebnicový systém, kde si vyberáte len to,  
čo potrebujete

•	Komplexný prístup a ochranu života
•	 Flexibilitu zvolených poistení
•	  Cenu podľa individuálne zvoleného rozsahu 

poistenia
•	Možnosť úpravy výšky platieb poistného
•	Prázdniny v platení poistného
•	Mimoriadne vklady a výbery poistného
•	Poistenie dvoch osôb na jednej zmluve

Už sa nemusíte prispôso-
bovať žiadnemu poistnému 
programu, naopak, vy rozhodu-
jete, čo je pre vás dôležité a čo 
si chcete ochrániť.
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Pre vašu jednoduchšiu orientáciu je program Flexi 
Život postavený na stavebnicovom základe.
Poskytuje vám ochranu voči všetkým poistným 
rizikám, ktoré sa môžu počas života vyskytnúť. Naši 
pracovníci vám ich radi pomôžu zadefinovať a poskla-
dať tak, aby ste sa cítili v bezpečí. 

Čo získavate?

S poistením získavate potrebnú flexibilitu a garan-
ciu. Ak máte záujem o zvýšenie zhodnotenia vašich 
finančných prostriedkov, môžete tak spraviť platbou 
mimoriadneho poistného. V prípade, že sa nachádza-
te v opačnej situácii a aktuálne potrebujete finančné 
prostriedky, môžete si ich vybrať prostredníctvom 
tzv. odkupov. Program Flexi Život myslí aj na finančne 
komplikovanejšie životné obdobia.

Ak sa ocitnete v náročnej 
finančnej situácii, vieme vám 
poskytnúť prázdniny v platení 
poistného až 12 mesiacov.

Ponúkame vám pravidelnú úpravu dohodnutej výšky 
poistnej sumy a poistného tak, aby reálna hodnota 
poistenia zostala zachovaná.
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V programe Flexi Život 
vám ponúkame

•	Kapitálové životné poistenie
•	Rizikové životné poistenie
•	  Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou 

sumou
•	Úrazové poistenia
•	  Poistenie denného odškodného pri pobyte 

v nemocnici z dôvodu choroby
•	Poistenie kritických chorôb
•	Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
•	  Poistenie ušlého zárobku pri pracovnej 

neschopnosti
•	Poistenie chirurgického zákroku
•	  Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu 

s následkom smrti
•	Poistenie Doktor+
•	  Poistenie oslobodenia od platenia poistného 

v prípade invalidity
•	  Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej 

pracovnej neschopnosti
•	Poistenie za mimoriadne poistné

Úlohou poistenia  
je chrániť rodinu a najbližšie osoby 
klienta počas nepredvídanej uda-
losti, ktorá môže nastať pri športe, 
aktívnom oddychu alebo v práci.
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Kapitálové životné poistenie
si môžete uzatvoriť pre prípad smrti, dožitia alebo 
len pre prípad dožitia. Kapitálové životné poistenie 
pre prípad smrti alebo dožitia je klasickou formou 
zabezpečenia vás a vašich blízkych.

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. 
V tomto type poistenia garantujeme výplatu dohod-
nutej poistnej sumy ihneď po poistnej udalosti.

Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou 
sumou
Poistenie je vhodné najmä na zabezpečenie hypote-
kárneho, príp. iného úveru. Poistná suma sa od začiat-
ku poistenia lineárne znižuje, a to tak, že v poslednom 
roku trvania poistenia bude stanovená vo výške 20 % 
z pôvodne dohodnutej poistnej sumy.
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Úrazové poistenia
Uzatvorenie úrazových poistení vám umožní zmierniť 
nepriaznivé dôsledky, ktoré každý úraz prináša. 
V úrazových poisteniach, ktoré vám naša poisťovňa 
ponúka, máte možnosť zvoliť si rozsah a výšku poist-
nej ochrany.
Ponúkame vám nasledovné druhy úrazových poistení:
•	Poistenie smrti následkom úrazu
•	  Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou 

alebo bez progresie
•	  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 účastníka dopravnej nehody

Poistenie denného odškodného pri pobyte  
v nemocnici z dôvodu choroby
 Zabezpečí vám odškodné za čas strávený v nemocnici 
z dôvodu choroby. V prípade žien aj za čas hospita-
lizácie počas tehotenstva, prerušenia tehotenstva, 
potratu a pôrodu. Pri hospitalizácii na JIS sa vám 
zdvojnásobí poistné plnenie. Poistné plnenie sa 
navyšuje aj vtedy, ak ste boli naposledy hospitalizovaný 
min. pred 6 rokmi. Poistenie vás ochráni v prípade 
hospitalizácie na území Európy.

Poistenie vám v prípade 
zdravotných problémov 
dokáže zmierniť finančný 
dosah na rodinný rozpočet.
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Poistenie kritických chorôb
Sú chvíle, kedy sa čas spomalí a menia sa nám 
priority. V takýchto zložitých životných situáciách 
vám poistenie kritických chorôb finančne pomáha 
a upokojuje vás. Následne sa môžete lepšie sústrediť 
na podstatné veci, pretože jednu ste práve vyriešili.

Pokryje vám bežné náklady na liečenie.
 Vďaka nemu máte nárok na nadštandardnú lekársku 
starostlivosť a prístupnú kvalitnejšiu liečbu.
Uhrádza vám výpadok z príjmu v dôsledku choroby  
a v neposlednom rade pozitívne vplýva na psychický 
stav.

Poistenie dočasného dôchodku
Poistenie vám čiastočne vykompenzuje stratu vášho 
príjmu, na ktorý ste boli zvyknutý. Ak vám bude 
priznaný invalidný dôchodok podľa stanovených pod-
mienok, budeme vám pravidelne vyplácať dohodnutý 
dočasný dôchodok. Dôvodom invalidity môže byť 
úraz alebo choroba, ktoré nastali po začiatku poiste-
nia. V prípade choroby je podmienkou, že invalidita 
nastala po dvoch rokoch od začiatku poistenia. Vý-
plata dočasného dôchodku sa predlžuje vždy o jeden 
rok na základe skutočnosti, že nárok na poskytovanie 
invalidného dôchodku trvá.

Pravidelná výplata  
dohodnutého dočasného 
dôchodku.
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Poistenie ušlého zárobku pri pracovnej 
neschopnosti
V prípadoch úrazu alebo choroby vám poistenie po-
skytne finančné krytie počas pracovnej neschopnosti. 
Vďaka nemu sa vám zníži vplyv choroby na váš príjem 
a obmedzí riziko vzniku finančných problémov. 

Začiatok plnenia  
si môžete stanoviť na 15. 
alebo 29. deň pracovnej 
neschopnosti.

Poistenie chirurgického zákroku
V prípade operačného zákroku z dôvodu úrazu alebo 
choroby vám poistenie zabezpečí vyplatenie poistného 
vo výške stanoveného percenta z dohodnutej poistnej 
sumy. 

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 chránený, ponúkame vám pois-
tenie nezamestnanosti. Toto poistenie 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 ne-
zamestnanosti.
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Poistenie Doktor+
Pre získanie najlepšej liečby je dobré skonzultovať svoj 
zdravotný stav s viacerými odborníkmi. Vďaka nášmu 
poisteniu získate úplne nový pohľad na svoju liečbu.

 Na viac ako 90 diagnóz vám sprostredkujeme  
kontakt na zdravotnícke zariadenie, resp. špecialistu  
v zahraničí, ktorý vám odporučí najvhodnejšiu liečbu.
Službu máte  k dispozícii 1x ročne.
 Kedykoľvek v priebehu roka sa môžete s lekármi spojiť 
telefonicky (napr. informácie o dostupných liečivách, 
príznakoch ochorenia, prevencii).

Nonstop telefonická 
služba, dostupná 7 dní 
v týždni, 24 hodín denne.
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Poistenie oslobodenia od platenia poistného  
v prípade invalidity
Niekedy zo zdravotných dôvodov nemôžete dlhodo-
bo v plnom nasadení vykonávať svoju prácu a platenie 
poistného vám spôsobuje značné problémy. Ak sa 
stanete invalidným, oslobodíme vás od platenia 
poistného.

Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej  
pracovnej neschopnosti
Niekedy sa v živote ocitneme v situácii, keď sme  
v dôsledku okolností nútení nepracovať viac ako  
6 mesiacov. Za celé obdobie takejto práceneschop-
nosti vám poistné spätne vrátime.

Aj keď lietame 
v oblakoch, 
potrebujeme 
pevnú pôdu 
pod nohami 
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Poistenie za mimoriadne poistné 
Využite možnosť kedykoľvek počas doby poistenia 
vložiť do kapitálového životného poistenia voľné 
finančné prostriedky formou mimoriadneho poist-
ného. Zvýšite si tak dohodnutú poistnú sumu, alebo 
získate zhodnotené finančné prostriedky v čase, kedy 
ich budete najviac potrebovať. 
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Ako uzatvoriť naše 
poistenia?
•	  cez svojho najbližšieho osobného poistného 

poradcu
•	na našich predajných miestach

Viac informácií 
o produktoch získate:
•	na Infolinke 0800 122 222,
•	na www.allianzsp.sk.
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Elektronická korešpondencia
V záujme zvyšovania kvality poskytovaných služieb 
vám ponúkame možnosť uzatvoriť si kapitálové 
životné poistenie Flexi Život so službou elektronická 
korešpondencia a platenie poistného inkasom z účtu. 
Ak si k poistnej zmluve zriadite bezplatnú službu 
elektronická korešpondencia, predpisy na platbu 
poistného či oznámenie o likvidácii poistných udalostí 
vám pošleme na vašu e-mailovú adresu.

Platba poistného inkasom z účtu
Inkaso predstavuje jednoduchý a efektívny spôsob 
bezhotovostnej platby, ktorý šetrí čas. 

Zavedením priamej inkasnej 
platby máte istotu, že platba 
prebehla včas a v správnej 
výške.

V prípade vášho záujmu o platenie poistného 
inkasom z účtu, požiadajte svoju banku o zriadenie 
súhlasu s inkasom. 

Limit pre inkaso odporúčame zvoliť bez obmedzenia 
alebo dostatočne vysoký. Oceníte to najmä v prí-
padoch, ak sa v priebehu poistenia rozhodnete pre 
rozšírenie poistenia alebo dynamiku / indexáciu.

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 je informatívneho charakteru. Všetky pravidlá a podmienky  
k programu Flexi Život sú uvedené v poistnej zmluve.
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Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava
www.allianzsp.sk
allianzsp@allianzsp.sk
Infolinka 0800 122 222 20
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