
POISTENIE OSÔB

Šťastný
Život

Rizikové životné poistenie
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Bezpečne, rýchlo,  
jednoducho  
a spol’ahlivo.  
Tak, ako to  
od najlepšieho 
partnera právom
očakávate.

Pre každého z nás znamená Šťastný Život niečo iné.  
Ale jedno máme spoločné. Potrebu istoty pre nás 
a našich najbližších, nech už sa ocitneme v akejkoľvek 
životnej situácii. Chceme, aby nás osud v neľahkých 
chvíľach nezastihol nepripravených. Keď sa však 
nemôžete spoľahnúť len na seba, je dobré mať pri sebe 
silného partnera, ktorý vás prevedie všetkými možnými 
nástrahami a ich následkami.



3

Program  
Šťastný Život
Čo vám program Šťastný Život 
ponúka?

–  Poistenie dospelých a detí na jednej 
poistnej zmluve,

–  poistenie pre dospelé osoby a deti,
–  konzultáciu o zdravotnom stave 

s lekárom cez telefón,
–  dvojnásobné plnenie pre vybrané 

onkologické ochorenia.

Poistenia v programe Šťastný Život

Pre dospelú osobu a dieťa:
–  Rizikové životné poistenie pre prípad smrti s fixnou 

poistnou sumou
–  Poistenie Telefonická odborná poradňa
–  Poistenie kritických chorôb
–  Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici 

z dôvodu choroby
–  Poistenie chirurgického zákroku
–  Poistenie Doktor+
–  Poistenie Služba Asistent
 
Len pre dospelú osobu:
–  Rizikové životné poistenie
–  Rizikové životné poistenie s meniacou sa poistnou sumou 

pri neúrazovej smrti a s konštantnou poistnou sumou pri 
úrazovej smrti

–  Rizikové životné poistenie pre prípad smrti pre dvojicu 
poistených osôb

–  Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou
–  Poistenie trvalých následkov úrazu bez progresie
–  Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou
–  Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného 

liečenia následkov úrazu
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–  Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici 
z dôvodu úrazu

–  Poistenie smrti následkom úrazu s dvojnásobným plnením 
pre účastníka dopravnej nehody

–  Poistenie invalidity následkom úrazu
–  Poistenie denného odškodného z dôvodu pracovnej 

neschopnosti s dvojnásobným plnením v prípade rakoviny
–  Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
–  Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity
–  Poistenie úveru
–  Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej 

neschopnosti k Poisteniu úveru
–  Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu 

s následkom smrti
–  Poistenie oslobodenia od platenia poistného
–  Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej 

neschopnosti

Len pre dieťa:
–  Poistenie smrti dieťaťa následkom úrazu
–  Poistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa bez progresie
–  Poistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa s progresiou
–  Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného 

liečenia následkov úrazu dieťaťa
–  Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici 

z dôvodu úrazu dieťaťa
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Poistenia pre  
dospelú osobu 
a dieťa
Rizikové životné poistenie pre prípad smrti 
s fixnou poistnou sumou 

V prípade úmrtia je oprávneným osobám vyplatená pevná 
poistná suma, ktorá je dohodnutá na začiatku poistenia. 
Ak poistený zomrel následkom dopravnej nehody, 
oprávneným osobám bude vyplatený 5-násobok poistnej 
sumy.

K tomuto poisteniu je poskytované poistenie TOP 
(Telefonická odborná poradňa) ako bonus pre osobu 
poistenú týmto poistením, ak je dodržaná podmienka 
minimálneho ročného poistného za celú poistnú zmluvu  
vo výške 300 eur.

Poistenie Telefonická odborná poradňa 

Poistenie TOP zabezpečuje pre klienta poskytnutie 
informácií, organizáciu stretnutia a/alebo preplatenie 
nákladov v týchto oblastiach:
–  vyhľadanie vhodného zdravotníckeho zariadenia,
–  telefonická poradňa praktického lekára,
–  psychologické poradenstvo,
–  právne poradenstvo v prípade nárokov  

zo sociálneho a zdravotného poistenia,
–  právne poradenstvo v prípade vzniku škody  

pri asistenčnej udalosti,
–  poradenstvo v tehotenstve,
–  poradenstvo v prípade smrti poistenej osoby.
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Služby súvisiace s organizáciou stretnutia alebo 
poskytnutím informácií o kontaktoch a službách 
je poistená osoba oprávnená využívať opakovane 
a bez obmedzenia počas poistného roku. 

Poistenie kritických chorôb 

Toto poistenie možno vo všeobecnosti považovať 
za doplnok k verejnému zdravotnému poisteniu.  
Pre vybrané diagnózy rakoviny je poistné plnenie 
vo výške dvojnásobku poistnej sumy platnej v čase 
poistnej udalosti.

NutriFit MyLifestyle

V rámci poistenia kritických chorôb a po splnení podmienok 
má každý klient po 1. roku poistenia nárok na Program 
NutriFit MyLifestyle. Súčasťou tohto programu je test DNA, 
ktorý ponúka exkluzívny pohľad na vaše gény. Poznatky, 
ktoré vďaka nemu získate, môžu zmeniť váš životný štýl 
alebo vám pomôžu dlhodobo si upevňovať zdravie.

O uvedené služby 
môžete požiadať  
24 hodín denne,  
365, resp. 366 dní  
počas platnosti 
poistenia TOP  
na zverejnenom 
telefónnom čísle  
+421 2 50 122 222.
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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 hospitalizácie 
počas tehotenstva, prerušenia tehotenstva, potratu 
a pôrodu. Pri hospitalizácii na JIS sa vám zdvojnásobí 
poistné plnenie. Poistné plnenie sa navyšuje aj vtedy, ak 
ste neboli hospitalizovaný minimálne posledných 6 rokov 
bezprostredne predchádzajúcich poistnej udalosti.

Poistenie chirurgického zákroku

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

Poistenie Doktor+

Svoj zdravotný stav, ale i vášho dieťaťa, je dobré  
skonzultovať s viacerými odborníkmi. Vďaka tomuto 
poisteniu získate úplne nový pohľad na svoju liečbu.
Na viac ako 90 diagnóz sprostredkujeme kontakt 
na zdravotnícke zariadenie, resp. špecialistu v zahra ničí, 
ktorý odporučí najvhodnejšiu liečbu. Služba je k dispozícii  
1x ročne.

Kedykoľvek v priebehu roka sa môžete s lekármi
spojiť telefonicky 24 hodín denne na telefónnom čísle  
+421 2 50 122 222 (napr. informácie o dostupných 
liečivách, príznakoch ochorenia, prevencii).

Poistenie Doktor+ zabezpečí:
–  sprostredkovanie druhého lekárskeho názoru, 
–  sprostredkovanie kontaktu na najvhodnejšieho lekára 

v zahraničí, 
–  sprostredkovanie kontaktu na najvhodnejšie  

zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť 
v zahraničí,

–  návštevy praktického lekára v domácnosti poisteného. 
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Poistenie Služba Asistent

Informačné služby môžete využiť pri týchto 
náhodných udalostiach:
–  úraz, choroba, tehotenstvo poisteného, 
–  úmrtie poisteného,
–  úraz alebo choroba blízkej osoby poisteného,
–  stav poisteného alebo udalosť vyžadujúca psychologické 

poradenstvo pre poisteného,
–  stav poisteného alebo udalosť vyžadujúca právne  

poradenstvo pre poisteného v prípade nárokov zo 
sociálneho a zdravotného poistenia alebo v prípade 
vzniku škody pri poistnej udalosti.

Asistenčné služby

Ide o služby materiálnej povahy určené poistenému, ktoré 
sú organizované v rozsahu:
–  preprava po hospitalizácii,
–  preprava na kontrolné vyšetrenie alebo rehabilitáciu 

po hospitalizácii a/alebo späť,
–  rehabilitácia po hospitalizácii,
–  kontrola domácnosti počas hospitalizácie,
–  asistencia v domácnosti po hospitalizácii, rozšírená 

o zabezpečenie nákupu po hospitalizácii  
a zabezpečenie dovozu liekov po hospitalizácii,

–  návšteva praktického lekára v domácnosti poisteného.

Informačné služby 
sú vám k dispozícii 
opakovane a bez 
obmedzenia počas 
celej doby trvania 
poistenia.
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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.

Rizikové životné poistenie s meniacou  
sa poistnou sumou pri neúrazovej smrti  
a s konštantnou poistnou sumou  
pri úrazovej smrti 

Ak poistený zomrie následkom úrazu, vyplatíme pozostalým 
poistnú sumu platnú v čase vzniku poistnej udalosti.

Pri neúrazovej smrti vyplatíme pozostalým: 
–  v prvých dvoch rokoch poistenia sumu zodpovedajúcu 

výške zaplateného poistného, 
–  od tretieho roku poistenia – príslušné % z poistnej sumy.

Rizikové životné poistenie pre prípad smrti  
pre dvojicu poistených osôb

Poistením môžu byť poistené dve dospelé osoby naraz. 
V prípade úmrtia jednej z dvoch poistených osôb je 
vyplatená poistná suma, ktorá je platná v čase úmrtia, 
oprávnenej osobe.

Poistenia len pre  
dospelú osobu
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Rizikové životné poistenie s klesajúcou 
poistnou sumou

Poistenie je vhodné najmä na zabezpečenie hypotekárneho, 
príp. iného úveru. Poistná suma sa automaticky lineárne 
znižuje k výročnému dňu a je platná na príslušný rok trvania 
poistenia. Zníženie poistnej sumy je stanovené ako 1/n-tina 
z dohodnutej poistnej sumy, kde „n“ je počet rokov trvania 
tohto poistenia.

Úrazové poistenia

Uzatvorenie úrazového poistenia vám pomôže zmierniť 
nepriaznivé dôsledky, ktoré každý úraz prináša. V úrazovom 
poistení, ktoré vám naša poisťovňa ponúka, máte možnosť 
zvoliť si rozsah a výšku poistnej ochrany.

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 invalidity následkom úrazu

Poistenie denného odškodného z dôvodu  
pracovnej neschopnosti s dvojnásobným 
plnením v prípade rakoviny

Poistenie znižuje vplyv choroby či úrazu na váš príjem 
a obmedzuje riziko finančných problémov v prípade 
pracovnej neschopnosti. Výšku poistného plnenia za dobu 
pracovnej neschopnosti si nastavíte podľa svojho príjmu so 
zvoleným začiatkom výplaty denných dávok.

Začiatok plnenia je stanovený na 1. alebo 29. deň 
pracovnej neschopnosti.

V prípade PN z dôvodu diagnostikovania rakoviny  
vám vyplatíme dvojnásobok poistného plnenia.
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Poistenie dočasného dôchodku v prípade 
invalidity

Poistenie vám čiastočne vykompenzuje stratu vášho
príjmu, na ktorý ste boli zvyknutý. 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 15 mesiacoch 
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.

Poistenie jednorazovej výplaty  
v prípade invalidity

Poistenie čiastočne kompenzuje stratu príjmu. Poistenému je 
vyplatená jednorazovo dohodnutá poistná suma. Dôvodom 
invalidity môže byť úraz alebo choroba, ktoré nastali 
po začiatku poistenia. V prípade choroby je podmienkou, 
že invalidita nastala po 15 mesiacoch od začiatku poistenia.  
Klient si môže zvoliť poistné plnenie pre invaliditu  
nad 40 % alebo nad 70 % telesného poškodenia.

Poistenie úveru

Poistenie slúži na krytie úveru. Či už máte, prípadne sa 
chystáte zobrať si hypotéku alebo iný úver, poistenie úveru 
zabezpečí vás, spoludlžníka aj rodinu v prípade ťažkej 
životnej situácie, ako je smrť, invalidita či kritická choroba. 
Ochráni vaše bývanie a finančne zabezpečí vaše záväzky. 
Poistením môže byť poistená jedna dospelá osoba alebo 
dvojica dospelých osôb. Vyplatením poistného plnenia po 
prvej poistnej udalosti toto poistenie zaniká.
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Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej 
pracovnej neschopnosti k Poisteniu úveru

Bonus navyše
Ak si uzatvoríte Poistenie úveru, získate ako bonus navyše 
Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej 
neschopnosti. V prípade poistnej udalosti poistenému 
vrátime poistné za Poistenie úveru za celé obdobie dlhodobej 
pracovnej neschopnosti. Vyplatením poistného plnenia toto 
poistenie zaniká.

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 poistenie 
nezamestnanosti. Toto poistenie vám umožní zmierniť 
následky v čase trvania nezamestnanosti vyplácaním 
mesačných dávok maximálne po dobu  
12 mesiacov.

Poistenie si môže uzatvoriť osoba, ktorá má trvalý pobyt 
alebo povolenie na prechodný, trvalý alebo dlhodobý pobyt 
na území SR vo veku od 18 do 61 rokov. Súčasťou poistenia 
je aj krytie v prípade pracovného úrazu s následkom smrti, 
keď 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 rizikovým životným poistením,
–  platiteľovi poistného (poistníkovi).
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Aj vy sa môžete 
ocitnúť v situácii,  
keď možnosť
platiť poistné 
nebude pre vás 
samozrejmosťou.
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 15 mesiacoch od začiatku poistenia. Oslobodením 
od platenia poistného niektoré z poistení uzatvorené 
na poistnej zmluve zanikajú.

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 neschop nosti, ak trvala viac ako 6 mesiacov.
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Poistenia  
len 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 bez progresie/ 

s progresiou
–  Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného 

liečenia následkov úrazu dieťaťa
–  Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici 

z dôvodu úrazu dieťaťa
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Viac informácií o produktoch získate:

–  prostredníctvom allianz.sk,
–  na Infolinke +421 2 50 122 222,
–  na našich pracoviskách,
–  u svojho sprostredkovateľa poistenia.

Elektronická korešpondencia

V záujme zvyšovania kvality poskytovaných služieb 
vám ponúkame možnosť uzatvoriť si program Šťastný 
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 Infolinku 
+421 2 50 122 222, ktorá je vám k dispozícii 24 hodín 
denne, každý pracovný deň okrem sviatkov, alebo navštívte 
niektoré z našich pracovísk.

Tento leták má informatívny charakter. Všetky pravidlá a podmienky 
k programu Šťastný Život sú uvedené v poistnej zmluve.
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Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
www.allianz.sk
allianz@allianz.sk
Infolinka +421 2 50 122 222

facebook.com/allianzSK
instagram.com/allianzsk
linkedin.com/company/
allianz-slovenska-poistovna-a-s 

ALLIANZ.SK

Hlásenie poistnej udalosti: 
Infolinka +421 2 50 122 222
www.allianz.sk/poistne-udalosti


