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Allianz ŽIVOT

Charakteristika:
 Rizikové životní pojištění s širokým rozsahem pojistných rizik.
 Možnost sjednat ve variantě s pravidelnou nebo mimořádnou investicí do fondů ( obvykle
nevyužíváme) včetně možnosti příspěvku od zaměstnavatele
 Možnost flexibilně přizpůsobovat smlouvu měnícím se potřebám klienta
 Až 6 pojištěných osob na jedné smlouvě (dospělí i děti)
 Bonifikace za zdravý životní styl
 Inovované pojištění sportů
 Oceňovací tabulky neměnné po celou dobu trvání smlouvy
 I pro případ teroristických útoků

Rozsah pojistné ochrany:
 Smrt – smrt nemocí i úrazem, úrazem, s konstantní pojistnou částkou, s klesající pojistnou částkou
 Invalidita – k zajištění výpadku příjmu a k pokrytí zvýšených výdajů v případě invalidity
pojištěného (dlouhodobý pokles pracovní schopnosti). Následkem nemoci i úrazu nebo úrazu. 3., 2.,
1. stupeň invalidity, v případě 3. stupně nebo 4. (závislost) navíc výplata dalších 100 % pojistné
částky. Konstantní nebo klesající pojistná částka (lineárně nebo anuitně).
 Pracovní neschopnost – k zajištění výpadku příjmu v případě krátkodobého (střednědobého)
výpadku příjmu. Pro případ nemoci i úrazu (karenční doby 14, 28, 56 dnů) nebo vyjmenovaných
úrazů ( karence 28 dnů).
 Trvalé následky úrazu – pro případ úrazu, který zanechá trvalé následky. Na úhradu léčení,
zdravotních pomůcek, rehabilitace, nákladů souvisejících s vynucenou změnou životního stylu,
dosažení cílů i ve změněných podmínkách. Od 0,1 % nebo od 10 %.
 Denní odškodné pro případ úrazu – na úhradu léčení, zdravotních pomůcek, rehabilitace či pokrytí
výpadku příjmu během léčení úrazu. Karenční doba 28 dnů. Dospělí i děti.
 Hospitalizace – na nadstandardní péči či zajištění provozu domácnosti během hospitalizace.
Varianty 1+, 5+, hospitalizace následkem úrazu. Dospělí i děti.
 Závažné nemoci – 36 druhů závažných onemocnění/lékařských výkonů pro dospělé (26 pro děti).
Připojištění PRO ženy – závažné onemocnění žen, operace, zejména v souvislosti s těhotenstvím a
porodem, PRO boj s rakovinou – Pro něho, Pro ni – specifická onemocnění podle pohlaví.
 PRO úvěr – zajištění schopnosti splácet úvěr .Varianty: smrt nebo invalidita nebo závažné nemoci,
smrt nebo invalidita, smrt následkem úrazu nebo invalidita následkem úrazu.
 Rozšířené krytí sportů – k připojištění denního odškodného 29+, trvalých následků úrazu 10+,
hospitalizace 5+.

Výluky z pojistné ochrany:
 V případě aktivní účasti pojištěného na válečné události nebo trestného činu pojištěného
 Sebevražda pojištěného do dvou let od sjednání (doplnění, navýšení) pojistného rizika smrti
Specifická výhoda Allianz ŽIVOT – veřejný příslib: pro připojištění TNÚ a DO – GARANCE Allianz
pojišťovny vyplatit pojistné plnění ve výši nejvyššího plnění z 5 nejvýznamnějších pojišťoven na
českém pojistném trhu (podle ČAP).

Dokumenty:
Všeobecné pojistné podmínky: https://www.allianz.cz/file/41813/Rizikova_varianta_2.pdf
Sazebník poplatků: https://www.allianz.cz/file/40615/Sazebnik_poplatku__1._1._2017_.pdf
Veřejný příslib denní odškodné: https://www.allianz.cz/file/40690/Verejny_prislib_DO_aktualni.pdf
Veřejný příslib trvalé následky: https://www.allianz.cz/file/40692/Verejny_prislib_TN_aktualni.pdf
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