POISTENIE OSÔB

Moja
Farbička
Investičné životné poistenie pre deti

Pozeráte s nádejou
do budúcnosti
svojho dieťaťa?
Komplexný program investičného životného
poistenia pre deti Moja Farbička je investícia, ktorá
ochráni vaše dieťa v prípade, keď 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.
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Program
Moja Farbička
je komplexný program
investičného životného poistenia
pre deti s možnosťou rôznych
poistení nielen pre dieťa, ale
i pre jednu dospelú osobu.

Poistenia v programe Moja Farbička
Pre dieťa:
–	Investičné životné poistenie
–	Úrazové poistenia
–	Poistenie denného odškodného pri pobyte
v nemocnici z dôvodu choroby
–	Poistenie kritických chorôb dieťaťa
–	Poistenie chirurgického zákroku dieťaťa
–	Poistenie zodpovednosti z domácnosti
–	Poistenie oslobodenia od platenia poistného
v prípade vzniku zdravotného hendikepu
–	Poistenie Doktor+
–	Poistenie Služba Asistent
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Pre poistníka – dospelú osobu:
–	Poistenie smrti s výplatou anuity
–	Poistenie trvalých následkov úrazu bez progresie
–	Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou
–	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
–	Poistenie oslobodenia od platenia poistného
v prípade invalidity alebo smrti
–	Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej
neschopnosti
–	Poistenie Služba Asistent
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Hlavné výhody programu Moja Farbička
–	komplexná ochrana dieťaťa jednou zmluvou
–	príležitosť na 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.

Pri uzatvorení
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.
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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:
–	bonus za výšku poistného,
–	vernostný bonus za dĺžku poistenia,
–	investičný autopilot na postupný presun
naakumulovaných finančných prostriedkov z viac
rizikových fondov do konzervatívnejšieho fondu,
–	získanie až 20 % zľavy za počet poistení na vybrané
poistenia,
–	osoba poistená investičným životným poistením má
v rámci tohto poistenia uzatvorenú poistnú sumu pre
prípad smrti 1 000 eur a poistnú sumu pre prípad
smrti úrazom vo výške 10-násobku poistného, ktoré je
zaplatené za jeden rok poistenia.

V rámci investičného životného poistenia v programe
Moja Farbička si môžete na investovanie vybrať:
1. Individuálnu investičnú stratégiu
–	Dlhopisový fond
–	Dlhopisový fond Európske spoločnosti
–	Zmiešaný fond
–	Akciový fond Európa
–	Akciový fond Európske malé spoločnosti
–	Akciový fond Nové trhy
–	C-Quadrat Total Return Global fond
–	Fidelity Global Dividend fond
2. Preddefinovanú investičnú stratégiu
Konzervatívna
–	45 % Dlhopisový fond (DF)
–	35 % Dlhopisový fond Európske spoločnosti (DFES)
–	20 % Akciový fond Európa (AFEU)
Vyvážená
–	25 % Dlhopisový fond (DF)
–	25 % Dlhopisový fond Európske spoločnosti (DFES)
–	20 % Akciový fond Európa (AFEU)
–	20 % C-Quadrat Total Return Global fond (CQATRG)
–	10 % Akciový fond Nové trhy (AFNT)
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Rastová
–	10 % Dlhopisový fond (DF)
–	20 % Dlhopisový fond Európske spoločnosti (DFES)
–	30 % Akciový fond Európa (AFEU)
–	30 % Akciový fond Nové trhy (AFNT)
–	10 % Akciový fond Európske malé spoločnosti (AFEMS)

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 fondu
môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky.
Aktuálne ceny podielových jednotiek a vývoj fondov je
uverejnený na webovom sídle poisťovateľa allianz.sk.

Hodnotu investície vo 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.
Poistné
Poistné je možné platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo
mesačne.
Navyše počas trvania poistnej zmluvy môže klient do
fondov kedykoľvek vkladať svoje voľné finančné prostriedky ako mimoriadne poistné.
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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 trvalých následkov úrazu 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
V prípade hospitalizácie z dôvodu choroby dieťaťa vzniká
nárok na poistné plnenie za každú polnoc strávenú
v nemocnici.
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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
ich dieťa.

Poistenie chirurgického zákroku dieťaťa
V prípade chirurgického zákroku, ktorý nastal v dôsledku
úrazu alebo choroby, je poistenému dieťaťu vyplatené
poistné plnenie vo výške prislúchajúceho percenta
z dohodnutej poistnej sumy.
Poistenie chirurgického zákroku je rozšírené o krytie
denného odškodného v prípade hospitalizácie dieťaťa.
Poistenie predstavuje pre poisteného hodnotu, ktorou
je možné pokryť zvýšené náklady počas hospitalizácie
dieťaťa, napr. náklady na pobyt rodiča v nemocnici počas
prvých dní hospitalizácie dieťaťa.

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.
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Poistenie Doktor+
Poistenie Doktor+ poskytuje druhý lekársky názor
na stanovenú diagnózu vášho dieťaťa alebo sprostredkuje
kontakt na najvhodnejšieho lekára či zdravotnícke
zariadenie v zahraničí.

Kedykol’vek
v priebehu roka sa
môžete s lekármi
spojiť telefonicky
(napr. informácie
o dostupných liečivách,
príznakoch ochorenia,
prevencii).
Informačné služby, ktoré sú vám k dispozícii opakovane
a bez obmedzenia počas celej doby trvania poistenia,
24 hodín denne na tel. čísle +421 50 122 222.

Poistenie Služba Asistent
Informačné služby môžete využiť pri týchto
náhodných udalostiach:
	
a) úraz, choroba, tehotenstvo poisteného,
	
b) úmrtie poisteného,
	
c) úraz alebo choroba blízkej osoby poisteného,
	
d) s tav poisteného alebo udalosť vyžadujúca
psychologické poradenstvo pre poisteného,
	
e) 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.
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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.
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Poistenia len 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
s progresiou/bez progresie
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
dohodnutej poistnej sumy.

Poistenie nezamestnanosti
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 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 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.

Aj vy sa môžete ocitnúť
v stave, keď vám
platenie poistného
spôsobí značné
problémy.
Poistenie oslobodenia od platenia poistného
v prípade invalidity poistníka
Niekedy zo zdravotných dôvodov nemôžete dlhodobo
v plnom nasadení vykonávať svoju prácu a platenie
poistného vám spôsobuje značné problémy. V prípade
dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poisteného
s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
o viac ako 70 % je 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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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 takýto pokles v dôsledku choroby (podľa
stanovených podmienok), ktorá vznikla po začiatku
poistenia.
Oslobodenie od platenia poistného nastáva na
poistnej zmluve aj v prípade vášho úmrtia.

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 obdobie 365 dní dlhodobej pracovnej neschopnosti.
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Viac informácií o produktoch získate:
–	prostredníctvom allianz.sk,
–	na bezplatnej 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 Moja
Farbička so službou elektronická korešpondencia. 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.
V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte našu
bezplatnú Infolinku +421 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 Moja Farbička sú uvedené v poistnej zmluve.
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Hlásenie poistnej udalosti:
Infolinka +421 2 50 122 222
www.allianz.sk/poistne-udalosti

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
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