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 Zľavy v programoch poistenia osôb 
 

Zľavy na poistnom za počet voliteľných poistení sa v termíne od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 poskytujú v nasledovných 
programoch poistenia osôb: Flexi Život, Flexi Život Plus, Moja Farbička, Moja Farbička Plus, Môj Život,                   
Môj Život Plus, Cesta životom a Quantum. 

  

  
V prípade, že má klient uzatvorenú bežne platenú životnú zmluvu s niektorým kapitálovým (K1, K2, M1, A1, A6), 
investičným (5UL, 5ULM) alebo rizikovým poistením (R3, R4) ako hlavným poistením, môže mu byť za uzatvorený 
počet voliteľných poistení poskytnutá nasledovná zľava na poistnom: 

 
Počet poistení 1 - 3 4 5 6 a viac 
Zľava 0 % 10 % 15 % 20 % 

 
Zľavy za počet voliteľných poistení sa poskytujú na ročnom poistnom na každé z uztvorených poistení 
uvedených v nasledovnej tabuľke: 

 
  Tabuľka poistení pre poskytnutie zľavy za počet voliteľných poistení v časovom období: 

 
               od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 

 
  
Poistenia, ktoré sa započítavajú do 
počtu poistení, potrebných na 
poskytnutie zľavy 
 

 
Poistenia, na ktoré sa poskytuje 
zľava  

 
Poistenia, na ktoré sa 
neposkytuje zľava 

 
11UP, 12UP, 13UP, 14UP, 15UP, 
16UP, 20UP, 15ND, 1ZN,  
 IN1, IN2, UZ1, B1, BM1, UN1, OP3, 
OP5,  NP1, SMO, BD2,  
11UM, 12UM, 13UM, 14UM, 15UM, 
15NM, ZN6, OP6 
 
 

 
11UP, 12UP, 13UP, 14UP, 15UP, 
16UP, 20UP 15ND, 1ZN,  IN1, IN2, 
UZ1, B1, BM1, UN1, SMO, 
11UM, 12UM, 13UM, 14UM, 
15UM, 15NM, ZN6  
  
 
 

 
OP3, OP5, OP6,  
NP1, BD2  

   
 
 
 
 

 
Do počtu poistení sa započítavajú poistenia uzatvorené pre všetky poistené osoby na jednom návrhu poistnej 
zmluvy.  
 
Poistenia, ktoré sú poskytnuté zadarmo, sa do počtu uzatvorených voliteľných poistení nezapočítavajú a nie je 
na ne poskytnuná príslušná zľava. 
 
Zľavy za počet poistení sa neposkytujú/prestanú poskytovať: 
-  na domáce tarify, 
-  na samostatne uzatvorené úrazové tarify v programoch životného poistenia, 
- na poistných zmluvách, na ktorých dôjde počas trvania poistenia k zániku niektorého kapitálového poistenia  
  (K1, K2, M1, A1, A6) alebo rizikového poistenia ako hlavného poistenia (R3, R4). 
 
Poskytnutie zľavy na poistnom za počet poistení sa vzťahuje iba na novouzatvorené poistné zmluvy vrátane odpoistenia 
(zníženie počtu uzatvorených poistení) na takýchto zmluvách, nevzťahuje sa na dopoistenie (zvýšenie počtu 
uzatvorených poistení) na existujúcich poistných zmluvách. 
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Vysvetlivky skratiek poistení: 
 
K1, K2, M1, A1, A6  Kapitálové životné poistenie 
R3, R4   Rizikové životné poistenie 
5UL, 5ULM   Investičné životné poistenie 
 
11UP Poistenie smrti následkom úrazu      
12UP Poistenie trvalých následkov úrazu bez progresívneho plnenia 
13UP Poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením 
14UP Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu 
15UP Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu 
16UP Poistenie smrti následkom úrazu s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody 
20UP Poistenie invalidity následkom úrazu 
15ND Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby 
1ZN    Poistenie kritických chorôb 
IN1     Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity 
IN2 Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity 
UZ1    Poistenie ušlého zárobku 
B1      Poistenie chirurgického zákroku 
BM1  Poistenie chirurgického zákroku dieťaťa 
UN1   Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti 
OP3   Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity 
OP5   Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity alebo úmrtia poistníka 
NP1   Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti 
SMO  Poistenie Doktor+ (Second medical opinion) 
BD2   Allianz Best Doctors 
 
11UM Poistenie smrti úrazom dieťaťa 
12UM Poistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa 
13UM Poistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa s progresiou 
14UM Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu dieťaťa 
15UM Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu dieťaťa 
15NM Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby 
ZN6     Poistenie kritických chorôb dieťaťa 
OP6     Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade vzniku zdravotného hendikepu dieťaťa 
 
 


