
POISTENIE OSÔB

VKLADOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

MODRÉ
KONTO



ZHODNOTÍME VAŠE
PROSTRIEDKY
Vývoj na slovenskom poistnom trhu nás 
vedie k neustálemu hľadaniu nových 
produktov odzrkadľujúcich narastajúce 
požiadavky našich klientov. Jedným z nich  
je aj produkt Modré konto – vkladové životné 
poistenie.

PODMIENKY POISTENIA

Poistné sa platí jednorazovo, minimálne jednorazové 
poistné je:
1. 4 300 EUR, ak je k poistnej zmluve Modré konto 
 dojednaná súvzťažná poistná zmluva*,
2. 22 300 EUR, ak nie je k poistnej zmluve Modré konto
 dojednaná súvzťažná poistná zmluva*.

Kedykoľvek počas poistnej doby môžete zaplatiť mimo- 
riadne poistné v minimálnej výške 20 EUR. Finančné 
prostriedky si v prípade potreby môžete vyberať 
bezplatne raz štvrťročne v minimálnej výške 150 EUR. 
Z poistenia si taktiež môžete platiť iné poistenia 
uzatvorené v Allianz - Slovenskej poisťovni. 
Poistenie sa uzatvára na dobu určitú, a to do dňa, 
ktorý predchádza výročnému dňu začiatku poistenia 
v roku, v ktorom poistený dovŕši vek 95 rokov. 
Poistenie končí smrťou poisteného, najneskôr však 
uplynutím poistnej doby.

NÁROKY Z POISTENIA

Ak sa poistený dožije konca poistnej doby, vyplatíme
mu zaplatené poistné zvýšené o garantované 
zhodnotenie (so zohľadnením už zrealizovaných 
výberov a poplatkov) do zániku poistenia.
Ak poistený zomrie v priebehu poistenia prirodzenou
smrťou do dovŕšenia veku 49 rokov, vyplatíme 
oprávnenej osobe zaplatené poistné zvýšené
o garantované zhodnotenie (so zohľadnením 
už zrealizovaných výberov a poplatkov) do dátumu
úmrtia poisteného a navyše jednorazové plnenie
vo výške 500 EUR. Ak poistený zomrie v priebehu
poistenia následkom úrazu, vyplatíme oprávnenej
osobe zaplatené poistné zvýšené o garantované
zhodnotenie (so zohľadnením už zrealizovaných
výberov a poplatkov) do dátumu úmrtia poisteného
a navyše jednorazové plnenie vo výške 1 000 EUR.

GARANTOVANÝ ÚROK

Suma zaplateného poistného ku koncu príslušného
kalendárneho štvrťroka (so zohľadnením už 
zrealizovaných výberov a poplatkov) je zhodnocovaná
pomernou časťou ročného garantovaného
úroku kalendárneho štvrťroka. Hodnoty ročných
garantovaných úrokov sú vyhlasované štvrťročne
a platia po dobu jedného kalendárneho štvrťroka.

BONUS ZA ŽIVOTNÉ POISTENIE

Ak si uzatvoríte v Allianz - Slovenskej poisťovni nové
bežne platené životné poistenie, navýšime vám
garantovaný úrok o bonus za životné poistenie. Výška
bonusu je vyhlasovaná spolu s garantovaným úrokom
štvrťročne a platí po dobu jedného kalendárneho
štvrťroka.

* Súvztažná poistná zmluva je zmluva, ktorej predmetom je bežne platené životné poistenie 
(nie samostatne dojednané úrazové poistenie) s dňom začiatku zhodným alebo neskorším 
ako deň začiatku vkladového životného poistenia a súčasne: 
a) v ktorej poistníkom alebo poisteným je poistník alebo poistený z poistnej zmluvy, ktorej 
predmetom je toto vkladové životné poistenie, alebo 
b) ktorá je hradená z hodnoty tohto vkladového životného poistenia.



Hlásenie poistnej udalosti: 
Infolinka 0800 122 222,
www.allianzsp.sk/poistne-udalosti

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
www.allianzsp.sk
allianzsp@allianzsp.sk
Infolinka 0800 122 222

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