
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Allianz pojišťovna, a. s. se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici 656/3, IČO 47 11 59 71, Česká republika (dále jen „pojistitel“) vydává tyto Obchodní 
podmínky pro investiční životní pojištění Wüstenrot ProRodinu, životní pojištění Wüstenrot ProBudoucnost, Wüstenrot ProKaždýPád, Wüstenrot 
ProSichr, Skupinové úvěrové a hypoteční pojištění OP WPO 2017/02 (dále jen „obchodní podmínky“). Ve vyznačených případech se může 
ustanovení těchto obchodních podmínek lišit pro jednotlivé produkty. Ostatní ustanovení platí pro všechny dané produkty.

2. LIMITY POJISTNÝCH ČÁSTEK A VĚKOVÉ HRANICE
Wüstenrot ProRodinu

Druh pojištění

Pojistná částka (v Kč) Věkové hranice (v letech)

Hlavní 
pojištěný/spolupojištěný Spolupojištěné dítě Hlavní 

pojištěný/spolupojištěný Spolupojištěné dítě

minimální maximální minimální maximální vstupní věk výstupní věk vstupní věk výstupní věk

Základní pojištění (pouze pro hlavního pojištěného)
pro případ smrti (s konstantní pojistnou částkou) 20 000 5 000 000 x x 18 – 70 80 x x
pro případ dožití (spojené s fondem) x x x x 18 – 70 80 x x

Připojištění
smrti s konstantní pojistná částka (pouze pro spolupojištěného) 20 000 5 000 000 x x 18 – 70 80 x x
smrti s klesající pojistnou částkou 100 000 5 000 000 x x 18 – 70 80 x x
vážných onemocnění s konstantní pojistnou částkou 20 000 1 000 000 x x 18 – 60 65 x x
vážných onemocnění s klesající pojistnou částkou 100 000 1 000 000 x x 18 – 60 65 x x
invalidity II. a III. stupně s výplatou jednorázového plnění 20 000 1 000 000 x x 18 – 60 65 x x
invalidity II. a III. stupně s výplatou důchodu 2 000 10 000 x x 18 – 60 65 x x
invalidity III. stupně s výplatou jednorázového plnění 20 000 1 000 000 x x 18 – 60 65 x x
invalidity III. stupně s výplatou důchodu 2 000 10 000 x x 18 – 60 65 x x
smrti úrazem 20 000 3 000 000 20 000 300 000 18 – 70 75 0 – 17 26
trvalých následků úrazu s progresivní plněním 20 000 1 000 000 20 000 1 000 000 18 – 70 75 0 – 17 26
vážných trvalých následků úrazu s doživotní úrazovou rentou 20 000 2 000 000 20 000 2 000 000 18 – 70 75 0 –  17 26
tělesného poškození následkem úrazu 20 000 200 000 20 000 100 000 18 – 70 75 0 – 17 26
denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu 50 500 50 300 18 – 70 75 0 – 17 26
denní dávky při hospitalizaci následkem úrazu 50 3 000 50 1 000 18 – 70 75 0 – 17 26
denní dávky při hospitalizaci následkem nemoci 50 3 000 50 1 000 18 – 70 75 0 – 17 26
denní dávky při pracovní neschopnosti 50 1 000 x x 18 – 60 65 x x
zproštění od placení pojistného (pouze pro hlavního 
pojištěného, pokud je shodný s pojistníkem) x x x x 18 – 60 65 x x
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Wüstenrot ProBudoucnost , Wüstenrot ProSichr

Druh pojištění
Pojistná částka (v Kč) Věkové hranice (v letech)

minimální maximální vstupní věk* výstupní věk

Základní pojištění* 20 000
(100 000 pouze ProSichr) 5 000 000 15 (18) – 65 80

Připojištění
zvážných onemocnění 20 000 1 000 000 15 (18) – 60 65
invalidního důchodu 20 000 1 000 000 15 (18) – 60 65
smrti úrazem 20 000 3 000 000 15 (18) – 60 65
trvalých následků úrazu s progresivní plněním 20 000 1 000 000 15 (18) – 60 65
vážných trvalých následků úrazu s doživotní úrazovou rentou 100 000 2 000 000 15 (18) – 60 65
tělesného poškození následkem úrazu 20 000 200 000 15 (18) – 60 65
denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu 50 500 15 (18) – 60 65
denní dávky při hospitalizaci následkem úrazu 50 3 000 15 (18) – 60 65
denní dávky při hospitalizaci následkem nemoci 50 3 000 15 (18) – 60 65
denní dávky při pracovní neschopnosti 50 1 000 15 (18) – 60 65
zproštění od placení pojistného  
(pouze pokud je pojištěný shodný s pojistníkem) x x 18 – 60 65

* Údaje uvedené v závorce platí pro uzavírání pojistných smluv formou obchodu na dálku.

Wüstenrot ProKaždýPád

Druh pojištění
Pojistná částka při uzavírání 

pojistné smlouvy (v Kč)
Pojistná částka při změně 

pojistné smlouvy (v Kč) Věkové hranice (v letech)

minimální maximální minimální maximální vstupní věk* výstupní věk
Základní pojištění* 20 000 300 000 20 000 5 000 000 15 (18) - 60 65
Připojištění

zvážných onemocnění nesjednává se nesjednává se 20 000 1 000 000 15 (18) - 60 65
invalidního důchodu nesjednává se nesjednává se 20 000 1 000 000 15 (18) - 60 65
smrti úrazem 20 000 1 000 000 20 000 3 000 000 15 (18) - 60 65
trvalých následků úrazu s progresivní plněním  
(od 1 % stupně poškození) nesjednává se nesjednává se 20 000 1 000 000 15 (18) - 60 65

trvalých následků úrazu s progresivní plněním  
(od 10 % stupně poškození) 20 000 300 000 20 000 1 000 000 15 (18) - 60 65

vážných trvalých následků úrazu s doživotní úrazovou rentou 20 000 300 000 20 000 2 000 000 15 (18) - 60 65
tělesného poškození následkem úrazu nesjednává se nesjednává se 20 000 200 000 15 (18) - 60 65
denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu nesjednává se nesjednává se 50 500 15 (18) - 60 65
denního odškodného za vyjmenované úrazy 50 300 50 500 15 (18) - 60 65
denní dávky při hospitalizaci následkem úrazu 50 500 50 3 000 15 (18) - 60 65
denní dávky při hospitalizaci následkem nemoci nesjednává se nesjednává se 50 3 000 15 (18) - 60 65
denní dávky při pracovní neschopnosti nesjednává se nesjednává se 50 1 000 15 (18) - 60 65
zproštění od placení pojistného  
(pouze  pokud je pojištěný shodný s pojistníkem) nesjednává se nesjednává se x x 15 (18) - 60 65

 *Údaje uvedené v závorce platí pro uzavírání pojistných smluv formou obchodu na dálku.
Pojištěný nemůže být současně pojištěn více než jedním z následujících připojištění: tělesné poškození následkem úrazu, denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu  
a denní odškodné za vyjmenované úrazy.

Skupinové hypoteční pojištění

Druh pojištění
Pojistná částka (v Kč) Věkové hranice (v letech)

minimální maximální* vstupní věk výstupní věk
Základní pojištění

pro případ smrti není stanovena 2 000 000 18 65
Připojištění

pro případ trvalých následků úrazu není stanovena 2 000 000 18 65
*Maximální pojistná částka = maximální výše úvěru, ke kterému lze sjednat skupinové pojištění.

Skupinové úvěrové pojištění

Druh pojištění
Pojistná částka (v Kč) Věkové hranice (v letech)

minimální maximální* vstupní věk výstupní věk
Základní pojištění

pro případ smrti není stanovena 1 000 000 18 60
*Maximální pojistná částka = maximální výše úvěru, ke kterému lze sjednat skupinové pojištění.



3. LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ (Skupinové úvěrové a hypoteční pojištění)
Smluvní strany se dohodly, že v případě kdy pojištěný uzavřel s pojistníkem více smluv o úvěru, v rámci kterých ke skupinovému pojištění  
přistoupil (případně k jiným pojištěným dle Rámcové pojistné smlouvy SHUP01) a u nichž se doba, po kterou je pojištěný povinen splácet splátky 
úvěru podle smlouvy o úvěru jakkoli časově překrývá, je pro celkové pojistné plnění ze všech jednotlivých pojištění dané smlouvy u jednoho 
pojištěného stanoven limit pojistného plnění ve výši 2 000 000 Kč pro Skupinové hypoteční pojištění a 1 000 000 Kč pro Skupinové úvěrové 
pojištění. Pokud již pojistitel poskytl pojistné plnění z jedné nebo více pojistných událostí v uvedené výši, veškerá jednotlivá pojištění tohoto 
pojištěného vzniklá na základě dané smlouvy (nebo na základě Rámcové pojistné smlouvy SHUP01) zanikají.

4. RIZIKOVÉ SKUPINY
Výdělečné a/nebo zájmové činnosti jsou rozdělovány do 4 rizikových skupin a jsou při posuzování pojistného rizika zohledňovány pouze  
u některých připojištění, přičemž pro zařízení pojištěného do jedné z rizikových skupin je rozhodující vždy ta nejrizikovější činnost.

Riziková 
skupina Výdělečná a zájmová činnost pojištěného

1

Výdělečná činnost:
duševní, řídící, administrativní; lehké manuální činnosti, u kterých je riziko úrazu srovnatelné s nevýrobní činností;
administrativní pracovník, advokát, aranžér, architekt, asistent, auditor, barman, celník, celní úředník, cukrář, číšník, daňový poradce, dekoratér, delegát, 
diplomat, dispečer, domovník, ekolog, ekonom, finančník, fotograf, herec, historik, hodinář, hosteska, hrázný, hudebník, hygienik, informatik, inspektor, jednatel, 
kadeřník, kartograf, klenotník, knihař, knihovník, konstruktér, kontrolor, konzultant, kosmetik, květinář, lékárník, lékař, lektor, logistik, makléř, manažer, masér, 
meteorolog, modelář, modelka, moderátor, návrhář, notář, obchodník, odhadce, operátor, optik, ošetřovatel ve zdravotnictví, pedikér-manikér, písmomalíř, 
pojistný matematik, pokladní, pokojská, politik, poradce (obchodní, finanční, v pojišťovnictví apod.), porybný, poslanec, pracovník v reklamě, právník, prodavač, 
programátor, projektant, průvodce, překladatel, recepční, redaktor, referent, rehabilitační pracovník, rybář, sekretář (tajemník), sekretářka, senátor, soudce, 
spisovatel, správce, statistik, student, šatnář, školník, technicko-hospodářský pracovník, technolog, tiskový mluvčí, tlumočník, účetní, učitel a další pedagogičtí 
pracovníci, uklízeč, umělec, úředník, vedoucí pracovník, vědecký pracovník, vychovatel, výzkumník, zdravotnický personál, zlatník, žena v domácnosti a podobné 
činnosti.

Zájmová činnost:
Osoby provozující některý z uvedených sportů v rámci organizací, jejichž náplní je organizování tělovýchovné, soutěžní nebo závodní činnosti:
billiard, bowling, bridž, curling, golf, jóga, kulečník, kuželky, kynologie, lukostřelba, metaná, modelářství, orientační běh, pétanque, rybářský sport, spinning, 
střelectví, šachy, šipky, turistika a podobné činnosti.

2

Výdělečná činnost:
těžší manuální nebo se zvýšeným rizikem;
autojeřábník, automechanik, bagrista, bednář, bezpečnostní pracovník, brašnář, brusič, čalouník, člen baletního a tanečního souboru, dělník, dlaždič, 
elektrikář, elektromechanik, elektromontér, frézař, geodet, geolog, instalatér, kameník, karosář, klempíř, kominík, košíkář, kovář, kožešník, krejčí, krupiér, 
kuchař, kulisák, kurýr, laborant, lakýrník, lesník, lešenář, loďař, loutkář, malíř pokojů, mechanik, mlynář, montér, myslivec, námořník, nástrojář, natěrač, nožíř, 
obkladač, obráběč, obuvník, opravář, osvětlovač, palubní průvodčí, pekař, pilot letadla, plavčík, plynař, podlahář, pokrývač, popelář, poštovní doručovatel, 
promítač, provozní, psovod (např. celní správa), reportér, restaurátor, řezbář, řezník, řidič, sedlář, seřizovač, skladník, sklář, sklenář, sládek, slévač, 
soustružník, statik, stavař, stavbyvedoucí, stevard, strojník, studnař, svářeč, šička, švadlena, švec, tavič, taxikář, technik, tesař, tiskař, tkadlec, topenář, topič, 
truhlář, údržbář, veterinář, vlekař, výpravčí, výtahář, zahradník, zámečník, zásobovač, závozník, zedník, zoolog, zootechnik, zvonař a podobné činnosti.

Zájmová činnost:
Osoby provozující některý z uvedených sportů v rámci organizací, jejichž náplní je organizování tělovýchovné, soutěžní nebo závodní činnosti:
aerobik, atletika, badminton, basketbal, běh na lyžích, biatlon, fitness, florbal, fotbal, házená, hokejbal, in-line hokej, jezdectví, korfbal, krasobruslení, 
kulturistika, lední hokej, moderní gymnastika, nohejbal, plavecké sporty, pozemní hokej, rychlobruslení, rychlostní kanoistika, silniční a dráhová cyklistika, 
společenský a sportovní tanec, sportovní gymnastika, squash, stolní tenis, tenis, triatlon, veslování, vodní pólo, volejbal a podobné činnosti.

3

Výdělečná činnost:
činnosti s vysokým rizikem úrazu, jako např. v povrchových a hlubinných dolech, u hasičských sborů, u horské služby; policejní, bezpečnostní, ochranná a 
vězeňská služba (s výjimkou čistě administrativních pozic); práce v kolejišti železniční dopravy, práce ve výškách nad 10 m, práce s vysokým rizikem akutních 
otrav při údržbě plynových zařízení nebo nádrží a cisteren pro chemické sloučeniny a nebezpečné jedy, práce v chemických laboratořích a v chemickém 
průmyslu, práce  
s vysokým rizikem popálenin v důsledku vysoké teploty pracovního prostředí (např. havarijní opravy pecí, hutí), práce pod vodou, výzkumná a badatelská 
činnost  
v odlehlých krajinách, provádění typových zkoušek nebo testování motorových vozidel, plavidel, letadel a sportovních létajících zařízení;
deratizátor, drážní posunovač, hasič, chemik, technik požární ochrany a podobné činnosti.

Zájmová činnost:
Osoby provozující některý z uvedených sportů v rámci organizací, jejichž náplní je organizování tělovýchovné, soutěžní nebo závodní činnosti:
americký fotbal, baseball, boby (sáně, skeletony, skiboby), bojová umění (aikido beze zbraně, capoeira, jiu-jitsu, judo, karate, kendo, kung-fu beze zbraně, 
sumó, šerm se šavlí/kordem/fleretem, taekwondo, tai-chi, wing-chun beze zbraně, wu-shu), desetiboj, jachting, jízda na motokárách, jízda na sněžných  
a vodních skútrech, moderní pětiboj, potápění, ragby, sjezdové a akrobatické lyžování, skoky do vody, skoky na lyžích, snowboarding, softbal, vodní 
lyžování, vysokohorská turistika, vzpírání, závody na horských kolech a podobné činnosti.

4
(činnosti, 
pro které 
pojistitel 

neposkytuje 
pojistnou  
ochranu)

Výdělečná činnost:
činnosti s velmi vysokým rizikem úrazu, jako např. u báňské nebo vodní záchranné služby, práce s výbušninami, pyrotechnické práce a podobné činnosti;
artista, kaskadér, krotitel zvěře, pyrotechnik, speleolog, voják z povolání (s výjimkou čistě administrativních pozic), záchranář, zkušební pilot a podobné 
činnosti.

Zájmová činnost:
Osoby provozující některý z uvedených sportů v rámci organizací, jejichž náplní je organizování tělovýchovné, soutěžní nebo závodní činnosti:
bojová umění (aikido se zbraní, box, kick-box, kung-fu se zbraní, musado, ninjutsu, thai-box, ultimate fighting, wing-chun se zbraní, wrestling)  
a podobné činnosti.
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5. DÍLČÍ ODKUPNÉ 
Maximální výše dílčího odkupného se stanoví tak, aby po odpisu standardních podílových jednotek byl zůstatek na investičním (nebo individuálním) 
účtu roven částce určené sazebníkem poplatků.

6. SAZEBNÍK POPLATKŮ
Aktuální sazební poplatků je k dispozici na webu www.allianz.cz.

7. TECHNICKÁ ÚROKOVÁ MÍRA
Wüstenrot ProRodinu, Wüstenrot ProSichr, Wüstenrot ProKaždýPád, Skupinové úvěrové a hypoteční pojištění
U pojistných smluv s počátkem pojištění od 01.08.2015 je v základním pojištění započtena technická úroková míra ve výši 1,3 %.
U pojistných smluv s počátkem pojištění před 01.08.2015 je v základním pojištění započtena technická úroková míra ve výši 1,9 %.

Wüstenrot ProBudoucnost
U pojistných smluv s počátkem pojištění v období od 01.08.2013 do 31.07.2015 je v základním pojištění započtena technická úroková míra ve výši 1,9 %. 
U pojistných smluv s počátkem pojištění v období od 01.12.2012 do 31.07.2013 je v základním pojištění započtena technická úroková míra ve výši 2,5 %.

8. POJIŠTĚNÍ S KLESAJÍCÍ POJISTNOU ČÁSTKOU PRO PŘÍPAD SMRTI (Wüstenrot ProSichr k úvěru)
U tohoto pojištění lze zvolit úrokovou sazbu úvěru v rozpětí od 0 do 20,00 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa). 
Výpočet klesající pojistné částky v pojištění pro případ smrti je dán vzorcem:

kde
PČt = výše pojistné částky v roce t
PČ = pojistná částka v prvním roce pojištění
n = doba pojištění v letech
t = rok pojištění (číslice vyjadřující rok trvání pojištění)
sazba = úroková sazba úvěru

Modelový příklad výpočtu klesající pojistné částky
Pojistná částka je stanovena ve výši 1 000 000 Kč s pojistnou dobou 20 let a sazbou 4,5 %.

vývoj klesající pojistné částky v jednotlivých letech pojištění (pro uvedený modelový příklad)

9. VĚRNOSTNÍ PRÉMIE (Wüstenrot ProRodinu)
K pojistné smlouvě se věrnostní prémie neposkytují.

10. PRAVIDLA PRO PŘERUŠENÍ ŠETŘENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI (Skupinové úvěrové a hypoteční pojištění)
Maximální délka trvání přerušení šetření pojistné události činí 6 měsíců.
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11. LIMITY MP
V tabulce jsou uvedeny limity pro stanovení maximální denní dávky podle měsíčního příjmu v připojištění denních dávek při pracovní neschopnosti.

Maximální výše denní dávky bez zkoumání měsíčního příjmu 300 Kč

Minimální měsíční příjem (v Kč) Maximální výše denní dávky (v Kč)

15 000 350
20 000 400
23 000 450
26 000 500
29 000 550
32 000 600
35 000 650
38 000 700
40 000 750
45 000 800
50 000 850
55 000 900
60 000 950

více než 60 000 1 000

12. PRAVIDLA A LIMITY PRO VÝPLATU PŘEPLATKŮ NA POJISTNÉM
Vratku přeplatku na pojistném pojistitel provede, pokud klient požádá o vrácení přeplatku na pojistném na účet, ze kterého je pojistné hrazeno, 
nebo na adresu, která je u pojistitele evidována.

13. BANKOVNÍ SPOJENÍ A IDENTIFIKACE PRO PLATBY POJISTNÉHO
Název banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Číslo účtu 2700/2700

Variabilní symbol
běžné pojistné číslo pojistné smlouvy
mimořádné pojistné "4" + devítimístné číslo smlouvy

Konstantní symbol
pojistník 3558
zaměstnavatel 3552

14. PŘEHLED FONDŮ (Wüstenrot ProRodinu)

WI - stabilní portfolio

Povaha podkladových aktiv 
Nabízí formu bezpečného investování vhodnou především pro velmi konzervativní investory. Pojistitel garantuje výnos, který odpovídá čtrnáctidenní repo sazbě vyhlašované 
ČNB. Pojistitel garantuje, že cena podílové jednotky neklesne. Portfolio tvoří především krátkodobé termínované vklady u bank a státní dluhopisy. Portfolio je primárně určeno  
k uzamčení výnosů dříve dosažených v jiných portfoliích.

5 let

W&W Dachfonds GlobalPlus

Povaha podkladových aktiv 
Nabízí investorům možnost participace na vývoji globálních akciových trhů. Fond je vhodný pro investory, kteří hledají nadprůměrné výnosy, ale zároveň počítají s vyššími 
výkyvy hodnot své investice. Základní složkou investic tohoto fondu jsou vybrané globální akciové fondy. Zhruba 10 % prostředků fondu tvoří specializované odvětvové nebo 
regionální fondy. Investice je spojena zejména s akciovým rizikem.

10 let

1 2 3 4 5 6 7
nejnižší riziko (výnos)  nejvyšší riziko (výnos)

Rizikovost 
investice

Minimální doporučený 
investiční horizont

1 2 3 4 5 6 7
nejnižší riziko (výnos)  nejvyšší riziko (výnos)

Rizikovost 
investice

Minimální doporučený 
investiční horizont

WI - dluhopisové portfolio

Povaha podkladových aktiv 
Představuje formu bezpečného investování vhodnou pro konzervativní investory, kteří dávají přednost dlouhodobému zhodnocení vložených prostředků. Portfolio je složeno 
převážně ze státních dluhopisů a dlouhodobých termínovaných vkladů a je spojeno zejména s úrokovým rizikem.

5 let

WI - garantované portfolio

Povaha podkladových aktiv 
Nabízí formu bezpečného investování vhodnou především pro konzervativní investory a investory, kteří chtějí zabránit kapitálovým ztrátám. Pojistitel garantuje zhodnocení ve 
výši technické úrokové míry. Struktura portfolia fondu respektuje limity skladby finančního umístění klasického kapitálového životního pojištění. Aktiva fondu tvoří především 
státní dluhopisy, termínované vklady a hypoteční zástavní listy. 

5 let

1 2 3 4 5 6 7
nejnižší riziko (výnos)  nejvyšší riziko (výnos)

Rizikovost 
investice

Minimální doporučený 
investiční horizont

1 2 3 4 5 6 7
nejnižší riziko (výnos)  nejvyšší riziko (výnos)

Rizikovost 
investice

Minimální doporučený 
investiční horizont
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WI - smíšené portfolio

Povaha podkladových aktiv 
Představuje ideální variantu pro investory, kteří jsou ochotni určité riziko podstoupit, ale preferují vyvážený poměr mezi stabilním růstem hodnoty své investice a možností
participace na akciovém trhu. Stabilizaci hodnoty zaručuje dluhopisová složka fondu, která omezuje případné cenové výkyvy, které s sebou přináší investice do akcií. Portfolio je
spojeno zejména s úrokovým a akciovým rizikem.

1 2 3 4 5 6 7
nejnižší riziko (výnos)  nejvyšší riziko (výnos)

Rizikovost 
investice

Minimální doporučený 
investiční horizont 5 let



W&W Quality Select Aktien Europa

Povaha podkladových aktiv 
Nabízí investorům možnost participovat na vývoji vybraných evropských akciových titulů. Fond je vhodný pro investory, kteří hledají nadprůměrné výnosy prostřednictvím 
investic do podniků s dlouhodobě dobrou perspektivou, ale zároveň počítají s vyššími výkyvy hodnot své investice. Investice je spojena zejména s akciovým rizikem.

10 let1 2 3 4 5 6 7
nejnižší riziko (výnos)  nejvyšší riziko (výnos)

Rizikovost 
investice

Minimální doporučený 
investiční horizont

Dluhopisový fond Jistota (DF Jistota)

Povaha podkladových aktiv
Fond investuje do dluhopisů, dluhopisových fondů, hypotečních zástavních listů, státních pokladničních poukázek, depozitních certifikátů a temínovaných depozit.
Hodnota dluhopisového fondu je citlivá na změny tržních úrokových sazeb a na změny cen dluhopisů. Fond neobsahuje měnové riziko.

nejnižší riziko (výnos)  nejvyšší riziko (výnos)

Rizikovost 
investice

Minimální doporučený 
investiční horizont 5 let

Dluhopisový fond ETF Global High Yield (DF ETF GHY) 

Povaha podkladových aktiv
Fond investuje do korporátních dluhopisů s vysokým výnosem vydaných společnostmi z rozvinutých ekonomik po celém světě prostřednictvím ETF, které kopírují index 
Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield. Fond může obsahovat měnové riziko.

nejnižší riziko (výnos)  nejvyšší riziko (výnos)

Rizikovost 
investice

Minimální doporučený 
investiční horizont 5 let

Fond Garance 2 (Fond Garance 2)

Povaha podkladových aktiv
Aktuální zhodnocení prodejní ceny jednotky je vyhlašováno na webových stránkách pojistitele (v ročním vyjádření p. a.). Široce diverzifikovaná investiční strategie umožňuje 
investovat do termínovaných depozit, dluhopisů, akcií i investičních fondů. Fond může obsahovat měnové riziko.

1 2 3 4 5 6 7
nejnižší riziko (výnos)  nejvyšší riziko (výnos)

Rizikovost 
investice

Minimální doporučený 
investiční horizont 5 let

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Akciový fond ETF Emerging Markets  (AF ETF EM)

Povaha podkladových aktiv
Fond investuje do akcií společností z rozvíjejících se ekonomik po celém světě prostřednictvím ETF, které kopírují akciový index MSCI Emerging Markets. Fond může obsahovat 
měnové riziko. 

nejnižší riziko (výnos)  nejvyšší riziko (výnos)

Rizikovost 
investice

Minimální doporučený 
investiční horizont 10 let

Akciový fond ETF World (AF ETF World)

Povaha podkladových aktiv
Fond investuje do akcií společností z rozvinutých ekonomik po celém světě prostřednictvím ETF, které kopírují akciový index MSCI World. Fond může obsahovat měnové riziko. 

nejnižší riziko (výnos)  nejvyšší riziko (výnos)

Rizikovost 
investice

Minimální doporučený 
investiční horizont 10 let1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

15. ZPŮSOBY OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY
Pro oznámení změny pojistné smlouvy (např. změna kontaktní adresy) lze využít klientskou linku 241 170 000, e-mail info@allianz.cz nebo 
kontaktní formuláře na internetových stránkách www.allianz.cz/napistenam.

16. ÚČINNOST
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.08.2017 a tímto dnem nahrazují obchodní podmínky OP WPO 2017/01, OP WPS 2015/01,  
OP WPK 2015/01 a OP WSKUP 2015/01.
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