POISTENIE OSÔB

MOJA
FARBIČKA
Poistenie pre deti

PROGRAM
MOJA FARBIČKA
od Allianz - Slovenskej poisťovne je
komplexný program investičného životného
poistenia pre deti s možnosťou rôznych
poistení nielen pre dieťa, ale i pre jednu
dospelú osobu.

MOŽNOSTI POISTENIA V RÁMCI
PROGRAMU MOJA FARBIČKA

Pozeráte s nádejou do
budúcnosti svojho dieťaťa?

Komplexný program investičného a kapi
tálového životného poistenia pre deti
Moja Farbička je investícia, ktorá ochráni
vaše dieťa v prípade, keď to bude najviac
potrebovať a súčasne mu zabezpečí čo
najhladší vstup do dospelosti. Program
Moja Farbička vnesie do vašej rodiny ešte
väčší pocit radostného bezpečia a istoty.
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POISTENIA PRE DIEŤA
–– Investičné životné poistenie
–– Úrazové poistenia
–– Poistenie denného odškodného pri pobyte
v nemocnici z dôvodu choroby
–– Poistenie kritických chorôb dieťaťa
–– Poistenie chirurgického zákroku dieťaťa
–– Poistenie zodpovednosti z domácnosti
–– Poistenie oslobodenia od platenia poistného
v prípade vzniku zdravotného hendikepu
–– Poistenie Doktor+
–– Poistenie Allianz Best Doctors pre dieťa
–– Poistenie za mimoriadne poistné
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POISTENIA PRE POISTNÍKA
–– Poistenie smrti s výplatou anuity
–– Poistenie trvalých následkov úrazu bez progresie
–– Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou
–– Poistenie smrti následkom úrazu s dvojnásobným
plnením pre účastníka dopravnej nehody
–– Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu
s následkom smrti
–– Poistenie oslobodenia od platenia poistného
v prípade invalidity
–– Poistenie oslobodenia od platenia poistného
v prípade invalidity alebo smrti
–– Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej
pracovnej neschopnosti
–– Poistenie Allianz Best Doctors pre dospelú osobu

HLAVNÉ VÝHODY PROGRAMU MOJA FARBIČKA
––
––
––
––
––

komplexná ochrana dieťaťa jednou zmluvou
zhodnotenie vložených prostriedkov
jednoduchosť a variabilnosť
Baby karta zadarmo
pripoistenie jednej dospelej osoby

Program Moja Farbička môžete uzatvoriť pre deti vo
veku od 2 týždňov do 15 rokov. Poistenie končí v roku,
v ktorom poistené dieťa dovŕši 25 rokov.

Pri dojednaní programu Moja Farbička získa
poistené dieťa Baby kartu zadarmo.
Baby karta zahŕňa poistenie
liečebných nákladov v zahraničí
a poistenie trvalých následkov
úrazu s celoročnou platnosťou
až do 15. roku veku dieťaťa.

Zároveň si môžete zvoliť taký spôsob platenia
poistného, aký vám vyhovuje. Poistné v programe
Moja Farbička je možné platiť ročne, polročne,
štvrťročne, mesačne.
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INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE
Investičné životné poistenie predstavuje jedinečnú
kombináciu poistenia s investovaním do fondov podľa
vlastného rozhodnutia.
VÝHODY V RÁMCI PROGRAMU MOJA FARBIČKA PRI VOĽBE
INVESTIČNÉHO ŽIVOTNÉHO POISTENIA:
–– bonus za výšku poistného
–– vernostný bonus
–– investičný autopilot
–– klient si vyberá fondy podľa vlastného želania
alebo má k dispozícii ponúkané skupiny fondov
ako predvolenú stratégiu investovania
V RÁMCI INVESTIČNÉHO ŽIVOTNÉHO POISTENIA
V PROGRAME MOJA FARBIČKA SI MÔŽETE VYBRAŤ:
1. Individuálnu investičnú stratégiu
–– Dlhopisový fond
–– Dlhopisový fond Európske spoločnosti
–– PIMCO Total Return Bond fond
–– Zmiešaný fond
–– C-Quadrat Total Return Global fond
–– C-Quadrat Total Return Garant fond
–– Akciový fond
–– Akciový fond Európa
–– Akciový fond Európske malé spoločnosti
–– Akciový fond Nové trhy
–– Akciový fond Agrotrendy
–– Akciový dynamický fond
2. Preddefinovanú investičnú stratégiu
Konzervatívna
–– 45 % Dlhopisový fond (DF)
–– 35 % Dlhopisový fond Európske spoločnosti (DFES)
–– 20 % Akciový fond (AF)
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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)
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.
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
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POISTENIE CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU DIEŤAŤA

POISTENIA
LEN PRE DIEŤA

V prípade chirurgického zákroku, ktorý nastal
v dôsledku úrazu alebo choroby, je poistenému
dieťaťu vyplatené poistné plnenie vo výške
prislúchajúceho percenta z dohodnutej poistnej
sumy.

ÚRAZOVÉ POISTENIA

Novinka!

Riziko vzniku úrazu býva najmä u detí príliš veľké.
Naše poistenie pomôže vášmu dieťaťu zmierniť jeho
nepriaznivé dôsledky.
PONÚKAME VÁM NASLEDOVNÉ DRUHY
ÚRAZOVÝCH POISTENÍ:
–– Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou
alebo bez progresie
–– Poistenie denného odškodného počas
nevyhnutného liečenia následkov úrazu dieťaťa
–– Poistenie denného odškodného pri pobyte
v nemocnici z dôvodu úrazu dieťaťa

POISTENIE DENNÉHO ODŠKODNÉHO PRI POBYTE
V NEMOCNICI Z DÔVODU CHOROBY DIEŤAŤA
V prípade hospitalizácie z dôvodu choroby dieťaťa
vzniká nárok na poistné plnenie za každú polnoc
strávenú v nemocnici.

POISTENIE KRITICKÝCH CHORÔB DIEŤAŤA
Závažné ochorenie dieťaťa je jedným z najsmutnejších
momentov, ktoré rodič môže zažiť.
Úlohou poistenia je chrániť dieťa a pomôcť rodičom
zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na
liečbu, lieky či rehabilitácie pre svoje dieťa.
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Od 1. 7. 2018 je poistenie chirurgického zákroku
rozšírené o krytie denného odškodného v prípade
hospitalizácie dieťaťa. Poistenie predstavuje pre
poisteného hodnotu, ktorou si dokáže pokryť
zvýšené náklady počas hospitalizácie dieťaťa,
napr. náklady na pobyt rodiča v nemocnici počas
prvých dní hospitalizácie dieťaťa.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI Z DOMÁCNOSTI
Poistenie ochráni vaše dieťa v prípade, že spôsobí
škodu mimo domova, v škole alebo na verejnom
majetku. Okrem dieťaťa sú poistené aj ostatné
osoby žijúce s ním v jednej domácnosti.

POISTENIE OSLOBODENIA OD PLATENIA POISTNÉHO
V PRÍPADE VZNIKU ZDRAVOTNÉHO HENDIKEPU
Poistenie oslobodzuje poistníka od platenia poistného
v prípade, že dieťa utrpí vážny zdravotný hendikep:
–– telesné poškodenie po úraze nad 75 %,
–– ochorie na kritickú chorobu,
–– ochorie na infekčné ochorenie.
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POISTENIE DOKTOR+
Poistenie Doktor+ poskytuje druhý lekársky názor
na stanovenú diagnózu vášho dieťaťa alebo
sprostredkuje kontakt na najvhodnejšieho lekára
či zdravotnícke zariadenie v zahraničí.

Kedykol v’ ek v priebehu roka sa môžete s lekármi
spojiť telefonicky (napr. informácie o dostupných
liečivách, príznakoch ochorenia, prevencii).
Informačné služby, ktoré sú vám
k dispozícii opakovane a bez
obmedzenia počas celej doby
trvania poistenia, 24 hodín denne
na tel. čísle +421 2 529 33 114.

POISTENIE ALLIANZ BEST DOCTORS PRE DIEŤA
Allianz Best Doctors je poistenie, ktoré vášmu
dieťaťu zabezpečí prístup k svetovým lekárom, ako
aj prvotriednu zdravotnú starostlivosť v svetových
zdravotníckych zariadeniach (okrem USA a SR).
Súčasťou poistenia je úhrada výdavkov na liečbu,
ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná, ako aj
služby a produkty (liečivá, zdravotnícky materiál
a lekárske predpisy) súvisiace s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti poistenému.
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POISTENIA LEN PRE
DOSPELÚ OSOBU
POISTENIE SMRTI S VÝPLATOU ANUITY
V prípade smrti poistenej dospelej osoby bude vášmu
dieťaťu vyplácaný dohodnutý ročný dôchodok až do
roku, v ktorom dovŕši vek 25 rokov.

POISTENIE TRVALÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU
Úraz a jeho liečenie si vyžaduje pokoj na lôžku.
Sú s ním však spojené i zvýšené výdavky na liečbu,
čo môže nepriaznivo vplývať na rodinný rozpočet.
Poistenie trvalých následkov úrazu vám umožní
zmierniť nepriaznivé dôsledky, ktoré každý úraz
prináša.

POISTENIE SMRTI NÁSLEDKOM ÚRAZU
S DVOJNÁSOBNÝM PLNENÍM PRE ÚČASTNÍKA
DOPRAVNEJ NEHODY
Úlohou poistenia je chrániť vaše dieťa a rodinu.
V prípade úrazovej smrti sa dohodnutá poistná
suma vrátane dynamiky vyplatí dieťaťu. V prípade
smrti poisteného ako účastníka dopravnej nehody
sa dieťaťu vyplatí dvojnásobok dojednanej poistnej
sumy.
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POISTENIE NEZAMESTNANOSTI
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 počas
12 mesiacov.

POISTENIE OSLOBODENIA OD PLATENIA POISTNÉHO
V PRÍPADE INVALIDITY ALEBO SMRTI POISTNÍKA

POISTENIE PRACOVNÉHO ÚRAZU
S NÁSLEDKOM SMRTI

Oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné
podľa právnych predpisov o sociálnom poistení
budete vtedy, ak vám bude počas trvania poistenia
priznaný invalidný dôchodok následkom úrazu
z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť o viac ako 70 %, a taktiež v prípade, ak vám
bude najskôr po dvoch rokoch od začiatku poistenia
priznaný invalidný dôchodok v dôsledku choroby
(podľa stanovených podmienok), ktorá vznikla po
začiatku poistenia.

Ak sa poistenému stane pracovný úraz s následkom
smrti, dieťaťu vyplatíme jednorazovú dávku vo výške
maximálne 12-násobku dohodnutej poistnej sumy
pre mesačnú dávku v nezamestnanosti.

Ak si však dojednáte Poistenie oslobodenia od
platenia poistného v prípade invalidity alebo smrti
poistníka, tak aj v prípade vášho úmrtia nastáva na
poistnej zmluve oslobodenie od platenia poistného.

Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu
s následkom smrti sú k dispozícii v rámci jedného
poistenia.
Poistenie si môžu uzatvoriť občania SR vo veku
od 18 do 61 rokov.

Aj vy sa môžete ocitnúť v stave, keď vám
platenie poistného spôsobí značné problémy.
POISTENIE OSLOBODENIA OD PLATENIA POISTNÉHO
V PRÍPADE INVALIDITY POISTNÍKA
Poistenie oslobodzuje poisteného poistníka od platenia
poistného v prípade plnej invalidity, ktorá bola uznaná
Sociálnou poisťovňou. Poisťovňa preberá na seba
záväzok platiť poistné za celú poistnú zmluvu.
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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 Moja
Farbička 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.

POISTENIE NÁHRADY POISTNÉHO PRI
DLHODOBEJ PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI
V prípade pracovnej neschopnosti dlhšej ako 6 mesiacov
vám vzniká nárok na náhradu poistného za obdobie
dlhodobej pracovnej neschopnosti, maximálne však
za obdobie 365 dní dlhodobej pracovnej neschopnosti.

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.

POISTENIE ALLIANZ BEST DOCTORS
PRE DOSPELÚ OSOBU
Allianz Best Doctors je poistenie, ktoré vám zabezpečí
prístup k svetovým lekárom, ako aj prvotriednu zdravotnú
starostlivosť v svetových zdravotníckych zariadeniach
(okrem USA a SR). Súčasťou poistenia je úhrada výdavkov na liečbu, ktorá je z lekárskeho hľadiska nevyhnutná,
ako aj služby a produkty (liečivá, zdravotnícky materiál
a lekárske predpisy) súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti poistenému.
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Tento leták má informatívny charakter. Všetky pravidlá a podmienky
k programu Moja Farbička sú uvedené v poistnej zmluve.
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