
OCHRANA A MOTIVÁCIA PRE VAŠICH ZAMESTNANCOV

SKUPINOVÉ 
ŽIVOTNÉ POISTENIE
Allianz - Slovenská poisťovňa ako najväčšia univerzálna 

poistení pre podnikateľský sektor. Poistné produkty Allianz 
- Slovenskej poisťovne získavajú každý rok viaceré ocenenia 

-

prostredníctvom zamestnaneckých programov – skupinového
životného poistenia. 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

www.allianzsp.sk
allianzsp@allianzsp.sk
Infolinka +421 2 50 122 222

VÝHODY PRE ZAMESTNÁVATEĽA
Nástroj sociálnej politiky
Vyššia hodnota ako čisté finančné odmeňovanie
Nástroj na stabilizáciu zamestnancov
Motivačný nástroj nielen pre súčasných zamestnancov, ale aj pri nábore 
nových zamestnancov

VÝHODY PRE ZAMESTNANCA

situácií

Automatické krytie formou prihlásenia sa do poistenia

individuálneho poistenia

PREČO SKUPINOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE?

poistení sa stáva súčasťou zamestnaneckých výhod poskytovaných 
zamestnávateľom svojim zamestnancom.
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ČO JE MOŽNÉ POISTIŤ?

RIZIKOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

výber doplnkových poistení, ktoré umožňujú komplexné pokrytie potrieb firmy aj zamestnancov.

ÚRAZOVÉ POISTENIE

poistnej sumy, ktorý zodpovedá percentu rozsahu trvalých následkov. Poistné plnenie sa progresívne zvyšuje 

POISTENIE KRITICKÝCH CHORÔB

Medzi kritické choroby patria najmä:

Alzheimerova choroba, HIV infekcia – získaná počas výkonu povolania, HIV infekcia – získaná transfúziou krvi 
alebo krvných derivátov, konečné štádium pľúcneho ochorenia, kóma, bakteriálna alebo vírusová meningitída, 
kardiomyopatia, Apalický syndróm, primárna pľúcna hypertenzia, anémia následkom postihnutia kostnej drene, 

dôležitých orgánov.

zabraňuje poklesu jeho životnej úrovne.
Poistenému je vyplatená dohodnutá poistná suma, ak mu bola Sociálnou poisťovňou priznaná invalidita 
(pokles schopnosti vykonávať pracovnú činnosť o viac ako 70 %). 

SPRÁVA SKUPINOVÉHO POISTENIA

Ponúkame poistnú ochranu pre skupinu minimálne 5 zamestnancov formou jednej skupinovej zmluvy uzatvorenej medzi 
zamestnávateľom (ako poistníkom) a poisťovňou. Poistenie sa uzatvára na dobu určitú s možnosťou automatického 
predĺženia.

Poistenými osobami sú zamestnanci, ktorí sú uvádzaní v menných zoznamoch. Do poistenia ich môžete prihlásiť 
a/alebo odhlásiť aj počas roka. Poistné uhrádzate hromadnou platbou ročne, polročne alebo štvrťročne podľa vášho 
výberu. Poistné sa vyúčtováva ročne, resp. podľa toho, ako je dohodnuté v zmluve, na základe skutočného stavu počas 
predchádzajúceho obdobia.

Poistné plnenie pri smrti poisteného prináleží oprávnenej osobe, poistné plnenie z ostatných poistení je vyplácané 
poistenému zamestnancovi. 

AKÉ ZAMESTNANECKÉ PROGRAMY PONÚKAME?

Tri balíky poistenia – štandardné riešenie:

POISTNÉ SUMY PODĽA BALÍKOV

KRYTÉ RIZIKO COMFORT EXTRA MAX

Smrť z akejkoľvek príčiny  5 000 eur 10 000 eur 15 000 eur
Smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode 20 000 eur 30 000 eur 30 000 eur
Trvalé následky úrazu s progresiou do 700 % 20 000 eur 30 000 eur 30 000 eur

Denné odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu 10 eur 20 eur 30 eur
Invalidita následkom úrazu 20 000 eur 20 000 eur
Kritické choroby 5 000 eur 7 000 eur
Invalidita následkom úrazu alebo choroby 7 000 eur
Denné odškodné počas nevyhnutného liečenia úrazu 15 eur

15 eur
Ročné poistné na 1 osobu spolu 120 eur 228 eur 348 eur

PONÚKAME KRYTIE PRE:
Smrť následkom úrazu (aj s variantom dvojnásobku poistnej sumy pre 
prípad dopravnej nehody)
Trvalé následky úrazu (bez progresie/s progresiou)

Denné odškodné počas nevyhnutného liečenia úrazu
Denné odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
Invaliditu následkom úrazu

POISTENIE PONÚKAME S KRYTÍM NA:
24 hodín (pre úrazy vzniknuté kedykoľvek, aj mimo pracov-
nej doby)
Pracovnú činnosť (pre úrazy vzniknuté počas pracovnej 
doby)

VÝHODY PRE ZAMESTNÁVATEĽA:

✓ jednoduché uzatvorenie poistnej zmluvy,

✓ tri moduly krytia – možnosť výberu rozsahu poistenia 
podľa potreby,

✓

✓ bez oceňovania zdravotného rizika, skúmania veku 

✓ hromadná platba poistného,

✓ možnosť voľby ročných, polročných alebo štvrťročných 
splátok,

✓
poistených aspoň 5 osôb),

✓ jednoduchá správa poistenia (jedna skupinová zmluva 

na poistné krytie vám radi pripravíme ponuku 
šitú na mieru, do ktorej môžeme zahrnúť 
aj ďalšie druhy poistného krytia, ako napríklad 
poistenie ušlého zárobku či chirurgického 
zákroku. 

poisťovacieho makléra alebo obchodného 
zástupcu Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s.
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