Poistenie osôb
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Baby budúcnosÈ
Vá‰ svet istoty
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Deti potrebujú
zvlá‰tnu ochranu.
Komplexné poistenie detí v Allianz Slovenskej poisÈovni je investícia,
ktorou uºahãíte vstup va‰ich najmil‰ích
do Ïivota a zabezpeãíte im finanãné
prostriedky pre ich budúcnosÈ. Na‰i
sprostredkovatelia poistenia vám radi
pomôÏu vybraÈ tak˘ variant poistenia,
ktor˘ bude zodpovedaÈ va‰im Ïelaniam,
plánom a finanãn˘m moÏnostiam.

Program Baby budúcnosÈ je komplexn˘m
produktom Ïivotného
poistenia vá‰ho dieÈaÈa.
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Na‰e rie‰enie
pre va‰ich najmil‰ích.
Vyberte vhodné poistné krytie pre va‰e
ratolesti.

Baby karta zah⁄Àa

Základom programu Baby budúcnosÈ je
kapitálové poistenie, ku ktorému
moÏno uzatvoriÈ úrazové poistenie
dieÈaÈa a pripoistenie oslobodenia
od platenia poistného pre prípad invalidity alebo úmrtia (spravidla rodiãa).
Ako darãek dostane kaÏdé poistené
dieÈa Baby kartu zadarmo.

poistenie lieãebn˘ch
nákladov v zahraniãí
a poistenie trval˘ch
následkov úrazu.

V závislosti od v˘voja
inflácie vám ponúkame
pravidelnú úpravu dohodnutej v˘‰ky poistnej
sumy a poistného tak,
aby reálna hodnota
poistenia dieÈaÈa
zostala zachovaná.
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Hlavné v˘hody programu:
• Komplexná ochrana dieÈaÈa jednou
zmluvou
• Zhodnotenie vloÏen˘ch prostriedkov
• JednoduchosÈ a variabilnosÈ
• Baby karta zadarmo
Baby budúcnosÈ môÏete uzatvoriÈ
pre deti vo veku od 2 t˘ÏdÀov do 15 rokov, priãom poistenie konãí v roku,
v ktorom poistené dieÈa dov⁄‰i 25 rokov.

ZároveÀ si môÏete zvoliÈ tak˘ spôsob
platenia poistného, ak˘ vám vyhovuje.
Poistné môÏete platiÈ roãne, polroãne,
‰tvrÈroãne, mesaãne alebo jednorazovo, priãom dlh‰ie lehoty platenia sú
zv˘hodnené pri pripisovaní podielov
na prebytkoch poisÈovne.

Kapitálové Ïivotné poistenie.

Podiel na prebytku
vzniká priebeÏn˘m

Kapitálové poistenie je základnou
zloÏkou programu Baby budúcnosÈ
a slúÏi na finanãné zabezpeãenie
va‰ich detí do budúcnosti. Na konci
poistnej doby poistenému dieÈaÈu
vyplatíme dohodnutú poistnú sumu
zv˘‰enú o podiel na prebytku z poistenia.

zhodnocovaním
peÀaÏn˘ch prostriedkov, ktoré do poistenia
vkladáte.

V prípade smrti poisteného dieÈaÈa
vyplatíme oprávnenej osobe poistné
plnenie vo v˘‰ke zaplateného poistného zv˘‰ené o podiel na prebytku
poisÈovne.
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Úrazové poistenie.
Riziko vzniku úrazu b˘va najmä u detí
príli‰ veºké. Na‰e poistenie pomôÏe
vá‰mu dieÈaÈu zmierniÈ jeho nepriaznivé dôsledky.
Ponúkame vám nasledovné druhy
poistného krytia:
• SmrÈ dieÈaÈa z ak˘chkoºvek príãin
• Trvalé následky úrazu
• Denné od‰kodné poãas doby
nevyhnutného lieãenia
• Denné od‰kodné pri pobyte
v nemocnici

Pripoistenie oslobodenia od platenia poistného pre prípad invalidity alebo úmrtia.
Pripoistenie oslobodenia od platenia
poistného je voliteºná zloÏka programu, ktorú je moÏné dojednaÈ v rámci
programu Baby budúcnosÈ pri beÏne
platenom poistnom. UmoÏÀuje po-
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kraãovaÈ v poistení dieÈaÈa bez platenia poistného v prípade, ak poãas
jeho trvania nastane úmrtie poistníka,
alebo ak bude poistníkovi priznan˘
invalidn˘ dôchodok.
Invalidn˘ dôchodok musí byÈ poistníkovi priznan˘ podºa platn˘ch právnych
predpisov o sociálnom poistení v dôsledku úrazu alebo choroby. Platí tieÏ,
Ïe úraz musí nastaÈ najskôr po zaãiatku pripoistenia a choroba musí vzniknúÈ najskôr po dvoch rokoch od zaãiatku pripoistenia.
Túto zloÏku si môÏe dojednaÈ poistník s maximálnym vstupn˘m vekom
55 rokov.

Baby karta.
Ak va‰e dieÈa trávi ãasÈ svojich prázdnin v zahraniãí, nemusíte uÏ zháÀaÈ
samostatné poistenie.
Baby karta poskytuje
poistnú ochranu s celoroãnou platnosÈou.

Baby karta zah⁄Àa poistenie lieãebn˘ch
nákladov v zahraniãí a poistenie trval˘ch následkov úrazu. Poistenie Baby
kartou konãí dov⁄‰ením 15. roku dieÈaÈa, najneskôr v‰ak dÀom konca platnosti kapitálového Ïivotného poistenia,
ku ktorému bola Baby karta vydaná.
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