ALLIANZ
ŽIVOT
ODVAŽ SE
ŽÍT VŽDY
NAPLNO
Na pohodu
s mobilní
aplikací

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Není pokroku bez rizika.
Vyrazte kupředu.
Jsme tu pro ty, kteří mají
kuráž a sebevědomí založit
firmu nebo rodinu.
1. S INVESTICÍ NEBO BEZ? OBOJE.

100% pojištění na míru
– bez investiční složky (rizikové pojištění)
– s dobrovolnou investiční složkou
(mimořádné pojistné)
– s pravidelnou investiční složkou
Jednotlivá rizika si vybíráte dle toho, která potřebujete.

251
GARANCE
NEJVYŠŠÍHO
PLNĚNÍ

U 251 závažných úrazů
a poškození vyplatíme vždy
stejně nebo více v porovnání
s 5 největšími pojišťovnami.

2. POPLATKY? VZÁCNOST.

Pojištění bez zbytečných, složitých nebo skrytých poplatků.
První pojištění, které se nestydí za sazebník poplatků.
3. PLNĚNÍ? S GARANCÍ.

Při úrazu vyplatí každá pojišťovna za stejné zranění
jinou částku. Díky Garanci nejvyššího plnění Vám
u 251 závažných úrazů a poškození vyplatíme
vždy stejně nebo více v porovnání s 5 největšími
pojišťovnami na českém trhu.
4. HLÍDÁTE SI VÁHU? PAK UŠETŘÍTE.
:)

Je to jednoduché. Kdo málo sladí, ten málo platí .
Vy se staráte o své zdraví a my se o Vás méně bojíme.
Odměňujeme klienty, kteří se starají o své zdraví, nižší
cenou za pojištění.
5. OCENĚNÍ? VÍTĚZ.

Životní pojištění neustále vylepšujeme dle Vašich
potřeb, a i proto je nejoceňovanějším produktem
na českém pojistném trhu.

JEDNA SMLOUVA PRO VÁS
I CELOU RODINU
ZAJIŠTĚNÍ PŘI VÝPADKU PŘÍJMU
Připojištění, která společně s dávkami
z veřejného systému (důchody, nemocenská)
pomáhají dorovnat příjem.

Úmrtí

Invalidita

Pracovní
neschopnost

POKRYTÍ NÁKLADŮ NA LÉČENÍ
Náklady spojené s léčbou mohou dosahovat
vysokých částek. Použití peněz z těchto připojištění není nijak omezeno. Využít je můžete na
úhradu léčení, léčebné pomůcky či rehabilitace.

Trvalé
následky
úrazu

Závažná
onemocnění
Hospitalizace

Odškodné
za úraz

Nevybírejte jen podle ceny. Neobvykle nízká
cena může znamenat omezené krytí, a tedy
menší, nebo dokonce žádné peníze, když se
něco stane.
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Spojte se s naším poradcem pro bezplatnou konzultaci
ohledně nastavení optimálního pojištění.
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