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NAŠE RIEŠENIE  
PRE VÁS 
Široké spektrum krytia rizík umožňuje 
klientovi budovať si optimálnu poistnú 
ochranu podľa svojich požiadaviek.

 

Táto variabilita zostáva nezmenená počas celého 
trvania poistenia, kedy klient môže svoju poistnú 
ochranu prispôsobovať životným situáciám. 

POISTENIA V PROGRAME MOJ ŽIVOT:

 – Investičné životné poistenie
 – Rizikové životné poistenie
 –  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
 –  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 pri pobyte 

v nemocnici z dôvodu choroby
 – Poistenie kritických chorôb
 – Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
 – Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity
 –  Poistenie invalidity s klesajúcou poistnou sumou

Investičné životné poistenie predstavuje 
kombináciu poistenia s investovaním 
do fondov podľa vlastného rozhodnutia. 

Postaráme sa 
o vaše investície
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V RÁMCI INVESTIČNÉHO ŽIVOTNÉHO POISTENIA 
V PROGRAME MÔJ ŽIVOT SI MÔŽETE VYBRAŤ:

1. Individuálnu investičnú stratégiu
 – Dlhopisový fond
 – Dlhopisový fond Európske spoločnosti
 – Akciový fond Európa
 – Zmiešaný fond
 – Akciový fond Nové trhy
 – Akciový fond Európske malé spoločnosti
 – C-Quadrat Total Return Global fond
 – C-Quadrat Total Return Garant 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)

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)

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

 – Poistenie chirurgického zákroku
 –  Poistenie oslobodenia od platenia poistného 

v prípade invalidity
 –  Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu 

s následkom smrti
 – Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej 

pracovnej neschopnosti 
 – Poistenie Doktor+
 – Poistenie Služba Asistent

VÝHODY V RÁMCI PROGRAMU MOJ ŽIVOT:
 – 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.
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INVESTIČNÝ AUTOPILOT

Poskytuje klientom počas zvoleného obdobia  
automatický presun podielových jednotiek z viac  
rizikových fondov do konzervatívneho fondu určeného 
spoločnosťou Allianz - Slovenská poisťovňa. Tým sa 
postupne v čase zmierňuje riziko možných väčších 
výkyvov hodnoty investície v rizikovejších fondoch 

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 KLESAJÚCOU POISTNOU SUMOU

Poistenie je vhodné najmä na zabezpečenie hypo-
tekárneho prípadne iného úveru. Poistná suma sa 
automaticky lineárne znižuje k výročnému dňu a je 
platná pre 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 PRE DOSPELÝCH

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

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 podielového 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  
allianzsp.sk.

HODNOTU INVESTÍCIE V PODIELOVOM 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 riziko.

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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HLAVNÉ VÝHODY POISTENIA KRITICKÝCH CHORÔB: 
 – možnosť pokrytia bežných nákladov na liečenie,
 –  úhrada za nadštandardnú lekársku starostlivosť 

a kvalitnejšiu liečbu,
 –  náhrada za výpadok príjmu pre chorobu, resp. 

operáciu,
 –  príspevok na nákup zdravotníckych pomôcok 

potrebných pre návrat k plnohodnotnému životu,
 –  využitie na prispôsobenie životných podmienok 

(napr. úprava bývania, doprava) novej situácii 
vzniknutej po prekonaní ochorenia.

V rámci poistenia kritických chorôb vám ponúkame 
službu NutriFit Program. Po prvom roku poistenia 
obdrží klient písomnú personalizovanú správu 
o fungovaní jeho tela z pohľadu genetiky a odporú-
čania v oblasti zdravého životného štýlu 
na základe jeho genetických predispozícií.

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 PRI POBYTE 
V NEMOCNICI Z DÔVODU CHOROBY

Zabezpečí vám odškodné za čas strávený v nemocnici
z dôvodu choroby. V prípade žien aj za čas hospitali-
zácie 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 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.
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POISTENIE DOČASNÉHO DÔCHODKU  
V PRÍPADE INVALIDITY

Poistenie vám čiastočne vykompenzuje stratu vášho  
príjmu, na ktorý ste boli zvyknutí. 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 dvoch rokoch 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 dojednaná 
poistná suma. Dôvodom invalidity môže byť úraz 
alebo choroba, ktoré nastali po začiatku poistenia. 
V prípade choroby je podmienkou, že invalidita 
nastala po dvoch rokoch od začiatku poistenia.
Klient si môže zvoliť poistné plnenie pre invaliditu  
nad 40 % alebo nad 70 % telesného poškodenia. 

POISTENIE INVALIDITY S KLESAJÚCOU POISTNOU 
SUMOU

Poistenie slúži na krytie úveru. Poistenému je vyplatená 
jednorazovo dohodnutá poistná suma platná v čase 
vzniku poistnej udalosti. Poistná suma klesá lineárne 
počas celej doby poistenia. Dôvodom invalidity môže 
byť úraz alebo choroba, ktoré nastali po začiatku  
poistenia. V prípade choroby je podmienkou, že invali-
dita nastala po dvoch rokoch od začiatku poistenia. 
Klient si môže zvoliť poistné plnenie pre invaliditu nad 
40 % alebo nad 70 % telesného poškodenia.

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 
vášho 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 CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU
 
Uzatvorením tohto poistenia vám v prípade chirurgic-
kého zákroku, ktorý nastal v dôsledku úrazu alebo 
choroby, vyplatíme poistné plnenie vo výške stanove-
ného percenta z dohodnutej poistnej sumy. 

POISTENIE OSLOBODENIA OD PLATENIA POISTNÉHO
V PRÍPADE INVALIDITY
 
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.

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, kedy pozostalým vyplatíme 
jednorazovú dávku vo výške maximálne 12-násobku 
dohodnutej poistnej sumy pre mesačnú dávku 
v nezamestnanosti.

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 neschopnosti, ak trvala viac ako 
6 mesiacov.

POISTENIE DOKTOR+

Svoj zdravotný stav je dobré skonzultovať s viacerými 
odborníkmi. Vďaka tomuto poisteniu získate úplne 
nový pohľad na svoju liečbu.

 Na viac ako 90 diagnóz vám sprostredkujeme  
kontakt na zdravotnícke zariadenie, resp. špecialistu  
v zahraničí, 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 2 529 33 114 (napr. informácie o dostup-
ných liečivách, príznakoch ochorenia, prevencii).
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Informačné služby sú vám k dispozícii 
opakovane a bez obmedzenia počas celej  
doby trvania poistenia.

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) stav 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.

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.

VIAC INFORMÁCIÍ O PRODUKTOCH ZÍSKATE:

 – prostredníctvom allianzsp.sk,
 – na bezplatnej Infolinke 0800 122 222,
 – v našich pobočkách,
 – u vášho sprostredkovateľa poistenia.

ELEKTRONICKÁ KOREŠPONDENCIA

V záujme zvyšovania kvality poskytovaných služieb 
vám ponúkame možnosť uzatvoriť si program  
Môj 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 
bezplatnú Infolinku 0800 122 222, ktorá je vám  
k dispozícii 24 hodín denne, každý pracovný deň 
okrem sviatkov, alebo navštívte niektorú z pobočiek 
Allianz - Slovenskej poisťovne. 

Tento leták má informatívny charakter. Všetky pravidlá a podmienky 
k programu Môj Život sú uvedené v poistnej zmluve.
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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 


