POJISTNÁ
OCHRANA

SMRT

• připojištění pomůže zabezpečit pozůstalé (rodina či lidé,
kteří jsou na pojištěném ﬁnančně závislí)
• 50 % pojistného plnění vyplatíme už v případě prognózy
onemocnění v konečném stádiu
• nově zvyšujeme limity maximální pojistné částky bez
prokazování příjmů a bez lékařské prohlídky

Chcete, aby bylo o Vaši rodinu či blízké postaráno i ve chvíli, kdy toho Vy už nebudete schopný?
V případě Vaší smrti splatíme Vaše závazky (např. hypotéku) a postaráme se o finance pro
Vašeho partnera a děti.
V případě Vaší smrti splatíme Vaše závazky (např. hypotéku) a ochráníme tím případné dědice.
INVALIDITA

• připojištění je určeno k zajištění výpadku příjmu v případě
invalidity pojištěného (dlouhodobý pokles pracovní
schopnosti).
• 100% navýšení pojistného plnění při stanovení III. a IV.
stupně závislosti
• u II. a III. stupně plníme 100 % ihned po přiznání invalidního
důchodu, a to i za psychické nemoci
• poskytujeme plnění i za invaliditu způsobenou
provozováním sportu na jakékoliv úrovni
• 20% tolerance na max. pojistnou částku (pokud nám
náhodou klient nenahlásí snížení příjmu, pojistné plnění
nekrátíme)
• nově zvyšujeme limity maximální pojistné částky bez
prokazování příjmů a bez lékařské prohlídky

Invalidita je z finančního pohledu nejzávažnějším rizikem. Víte, že při dlouhodobé invaliditě Vám
může pro dorovnání Vašeho bývalého příjmu chybět i několik milionů korun?
Proto Vám pomůžeme udržet chod Vaší domácnosti, zajistíme vzdělání Vašich dětí (škola
a kroužky), placení závazků a nákladů na bydlení. Postaráme se i o Vás a uhradíme náklady
na nákup invalidního vozíku, rehabilitace, potřebné léky či rekonstrukci domácnosti.
Jelikož jste odkázán sám na sebe, v případě invalidity Vám pomůžeme s udržením chodu Vaší
domácnosti, placením závazků a nákladů na bydlení. Budou se Vám hodit i prostředky na
nákup invalidního vozíku, úhradu rehabilitací, potřebných léků či rekonstrukci domácnosti.
PRACOVNÍ NESCHOPNOST

• připojištění je určeno k zajištění výpadku příjmu v případě
krátkodobého poklesu pracovní schopnosti pojištěného
• při pracovní neschopnosti z důvodu lékařsky nutné
hospitalizace nebo závažného onemocnění plníme ihned
bez ohledu na odkladnou dobu
• 20% tolerance na max. denní dávku (pokud nám náhodou
klient nenahlásí snížení příjmu, pojistné plnění nekrátíme)
• nově pro zaměstnance zvyšujeme limit denní dávky bez
prokazování příjmů u pracovní neschopnosti 57+ na 700 Kč
a u pracovní neschopnosti 29+ na 500 Kč

Víte, že pracovní neschopnost znamená období výpadku příjmu?
Připojištění pracovní neschopnosti bude pracovat za Vás a postará se o běžné výdaje, jako
jsou náklady na bydlení, potraviny, splátka hypotéky a dětské kroužky.
V této životní situaci oceníte dostatek finančních prostředků na zaplacení běžných výdajů
a nákladů spojených s léčbou. Pokud se budete léčit doma, jistě uvítáte dovoz potravin či léků.
Garance
nejvyššího
plnění

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU

• připojištění zajistí prostředky v případě úrazu, který zanechá
trvalé následky.
• peníze lze použít na úhradu léčení, zdravotních pomůcek,
rehabilitace nebo nákladů souvisejících se změnou
životního stylu
• progrese až 800 %
• nově zvyšujeme limit maximální pojistné částky bez
prokazování příjmů na 4 mil. Kč

Víte, že při vážném trvalém následku budete potřebovat dostatek financí například
na bezbariérové prostředí?
Rodina bude dále řešit náklady na rehabilitace a kompenzační pomůcky. Díky plnění
z tohoto připojištění s Vámi může zůstat doma partner a pečovat o Vás.
Se zajištěním mobility Vám může pomoci pečovatel, který Vás doprovodí na rehabilitace
a pomůže v běžných činnostech. Zadarmo to pro Vás však neudělá.
Garance
nejvyššího
plnění

Modelový příklad

DENNÍ ODŠKODNÉ

• připojištění zajistí prostředky v případě úrazu.
• peníze lze použít na úhradu léčení, zdravotních pomůcek,
rehabilitace či pokrytí výpadku příjmu během léčení úrazu
• progrese až 500 %
• 20% tolerance na max. denní dávku (pokud nám náhodou
klient nenahlásí snížení příjmu, pojistné plnění nekrátíme)
• nově pro dospělé osoby zvyšujeme limit denní dávky bez
prokazování příjmů u denního odškodného 29+ na 1000 Kč,
a u denního odškodného 28- na 500 Kč

Rodina: manžel, manželka, 2 děti, hypotéka 2 mil. Kč.

Co bude Vaší nejdůležitější myšlenkou při úraze? Co nejdříve se uzdravit
a vrátit se zpět do běžných činností.
K rychlejší rekonvalescenci a uzdravení Vám mohou pomoci peníze na
rehabilitace, fyzioterapeuta, odlehčenou sádru a další léky. Ovlivněn
může být i běžný chod Vaší domácnosti např. odvoz dětí do školy,
domácí práce (vaření, úklid) a práce okolo domu.
K rychlejší rekonvalescenci a uzdravení Vám mohou pomoci peníze na
rehabilitace, fyzioterapeuta a léky pro rychlejší zotavení. Peníze můžete
využít i na dopravu do práce, úklid domácnosti a dovoz nákupů.

VARIANTY
POJIŠTĚNÍ

Ani jedna koruna není
investována, každá
složka má svou cenu.

Víte, že nadstandardní pokoj není to jediné, co budete muset
v nemocnici řešit?
Peníze můžete použít k uhrazení dopravy Vašich nejbližších do
nemocnice, proplacení lázní a rehabilitačních ústavů či k zajištění
chodu domácnosti.
Další růst nákladů může vyvolat nákup léků a péče o domácnost
(nebo o domácí mazlíčky). I na toto budete mít dostatek financí.

Typ PČ

PRO boj s rakovinou – pro něho i pro ni – unikátní
připojištění pro dospělé i děti, které vyplácí pojistné plnění
nejen na začátku onemocnění, ale i v průběhu léčení
Objeveno včas (rakovina in situ)
10 %
Diagnóza (rakovina)
40 %
Operace (chirurgická léčba)
25 %
Pomoc dárce (transplantace)
15 %
Léky (chemoterapie/bioterapie)
25 %
Ozařování (radioterapie)
25 %
Zotavování (rekonvalescence)
10 %
Další nepřítel (multiplicitní nádor)
40 %
Vyhraný boj s nemocí (dožití)
10 %

ROZŠÍŘENÉ KRYTÍ SPORTŮ

• připojištění rozšířeného krytí vybraných volnočasových
aktivit, zážitkových akcí a sportů, které jsou běžně z pojištění
vyloučeny

Single: bezdětný, hypotéka, aktivní člověk (sportovec, cestovatel).

S příspěvkem zaměstnavatele. Pojistné
za smrt (30 Kč) a investice je pro
zaměstnavatele daňově uznatelným
nákladem.

Daňově odečitatelná:
mimořádná investice

Víte, že příspěvky zaměstnavatele jsou
do zákonného limitu osvobozeny od daně
z příjmu a pojistného na sociální
a zdravotní pojištění?

Jak nastavit PČ



1 – 3 roční čisté příjmy

IIII

Dorovnání výdajů v závislosti na pozůstalostních důchodech
Ve výši závazků po dobu jejich trvání



Doplňkově na pokrytí počátečních nákladů souvisejících s invaliditou, např. ve výši 1 ročního čistého příjmu

Pracovní neschopnost



Dorovnání do 100 % výdajů v závislosti na nemocenských dávkách

Trvalé následky úrazu



1 – 3 roční čisté příjmy

Denní odškodné



0,5 – 1 % měsíčního čistého příjmu

Hospitalizace



1 – 2 % měsíčního čistého příjmu

Závažná onemocnění



1 roční čistý příjem

Naším dlouhodobým cílem je snižování nákladovosti investičních fondů, která se negativně promítá do stavu klientova účtu. Proto se
zaměřujeme na ETF fondy, které požadavek na nízkou nákladovost splňují.
Fond

Typ fondu

ISIN

DF ETF Global High Yield

ETF

US4642861789

AF ETF World

ETF

FR0010315770

AF ETF Emerging Markets

ETF

IE00BKM4GZ66

DF Jistota

Dluhopisový

-

Fond Garance 2

Garantovaný

-

DLUHOPISOVÝ FOND ETF GLOBAL HIGH YIELD
• fond investuje do dluhopisů emitovaných korporacemi
z rozvinutých ekonomik celého světa
• transparentní investiční strategie – fond kopíruje výkonnost
dluhopisového indexu Markit iBoxx Global Developed
Markets High Yield Index
• správce: BlackRock (největší světový správce ETF, pod
správou má téměř 6 bilionů USD, což je více než
136 bilionů CZK)
• Hodnocení Morningstar:

SLEVY A
ZVÝHODNĚNÍ

SLEVY NA ALLIANZ ŽIVOT
výška vs.
váha (BMI)

nekuřák

slevy
za zdravý
životní
styl

slevy za
parametry
sjednané
ve smlouvě

Miliónová
sleva (15 %)

AKCIOVÝ FOND ETF WORLD

• fond investuje do akcií velkých a středních ﬁrem z 23
rozvinutých ekonomik celého světa
• transparentní investiční strategie – fond kopíruje výkonnost
akciového indexu MSCI World Index
• správce: Lyxor International Asset Management (3. největší
evropský správce ETF, pod správou má více než
60 miliard USD, což je téměř 1,6 bilionu CZK)
• Hodnocení Morningstar: 

AKCIOVÝ FOND ETF EMERGING MARKETS

• fond investuje do akcií velkých, středních i malých ﬁrem
z rozvíjejících se ekonomik
• transparentní investiční strategie – fond kopíruje výkonnost
akciového indexu MSCI Emerging Markets Investable
Market Index
• správce: BlackRock (největší světový správce ETF, pod
správou má téměř 6 bilionů USD, což je více než
136 bilionů CZK)
• Hodnocení Morningstar: 

SLEVY ZA ALLIANZ ŽIVOT

za počet skupin
připojištění
(až 15 %)

PRO ÚVĚR

• připojištění zajistí schopnost splácet ﬁnanční závazky
(například hypotéka, půjčka) v případě smrti, invalidity nebo
závažné nemoci pojištěného
• možnost nastavení klesající pojistné částky dle úroku
daného úvěru

Bez povinnosti pravidelně
investovat, ale s možností
mimořádného pojistného
kdykoliv.

Dorovnání výdajů v závislosti na invalidních důchodech s ohledem na stupeň invalidity

Invalidita

PRO ženy – připojištění poskytuje ﬁnanční pomoc v případě:
• závažného onemocnění nebo operace
• těhotenských, porodních nebo poporodních komplikací
• závažného postižení narozeného dítěte (například
mikrocefalie, nemoc motýlích křídel atd.)

Víte, že výskyt závažných onemocnění každým rokem stoupá?
Pomůžeme Vám uhradit léčbu závažného onemocnění. Pravděpodobnost
úspěšného vyléčení může zvýšit druh léčby či kvalita zdravotnického
zařízení. I nadstandardní léčba něco stojí.
Negativní dopady onemocnění Vám pomůžeme zmírnit díky penězům na
nadstandardní léčbu, ale i na běžné věci, jako je doprava do léčebných
zařízení či pomoc v domácnosti (úklid).

Riziko



INVESTIČNÍ
FONDY

PRO daňové výhody

svobodně

Analyzátor pojistných částek je dostupný v Allfě.
Životní pojištění naplňuje dvě základní potřeby klienta: dorovnání příjmu v okamžiku jeho poklesu/výpadku a pokrytí nákladů na
léčení (nemoci nebo úrazu). Doporučte klientovi pojistné částky šité na míru.

Smrt

ZÁVAŽNÁ ONEMOCNĚNÍ

• připojištění zajistí prostředky v případě diagnostikování
závažného onemocnění nebo závažné operace pojištěného.
• peníze lze použít na léčbu, lázně nebo na úhradu nákladů
souvisejících se změnou životního stylu vynucenou
závažným onemocněním
• nově zvyšujeme limity maximální pojistné částky bez
prokazování příjmů a bez lékařské prohlídky
• varianty:
Závažná onemocnění – 36 druhů závažných onemocnění/
lékařských výkonů pro dospělé a 26 druhů pro děti
Dospělý např. rakovina, srdeční infarkt, cévní mozková
příhoda, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba,
roztroušená skleróza, ztráta funkce končetin
Děti např. astma, cukrovka, dětská obrna, kóma,
poočkovací reakce, rakovina, zánět mozkových blan

Pravidelná investice již od
100 Kč měsíčně. Možnost
i mimořádné investice.
Daňově odečitatelná:
investice běžná
i mimořádná + 30 Kč
za smrt

JAK
NASTAVIT
PČ

ZAMĚSTNAVATEL

PRO daňové výhody /
BEZ daňových výhod

pravidelně

HOSPITALIZACE

• připojištění zajistí prostředky v případě hospitalizace
pojištěného.
• peníze lze použít na nadstandardní péči či zajištění provozu
domácnosti během pobytu v nemocnici
• progrese až 500 %
• plnění i za lázeňské léčebny, dlouhodobou lůžkovou péči
(LDN) a doprovod dítěte v nemocnici

S INVESTICÍ

RIZIKOVKA

Při sjednání Allianz ŽIVOT získá klient slevu na další
Allianz produkty
• sleva 7 % na Allianz AUTO
• sleva 7 % na Allianz DOMOV
Allianz
ŽIVOT

za elektronickou
komunikaci
(cca 100 Kč ročně)

7%

Allianz
DOMOV
7%

Celkem
až 21 % na
Allianz AUTO

Allianz
PENZE
7%

Allianz
ŽIVOT
7%

Allianz
AUTO
7%

Allianz
PENZE
7%

Celkem
až 21 % na
Allianz DOMOV

TECHNICKÉ PARAMETRY DOSPĚLÝ

Pokrytí nákladů na léčení

Zajištění výpadku příjmu

Hlavní
pojištění

(Při)pojištění
Investiční složka
Riziková složka – smrt
S7 – smrt
S8 – smrt
SD2 – smrt
SU4 – smrt úrazem
SUD2 – smrt úrazem
ZS2 – zproštění (smrt)
ZSU1 – zproštění (smrt úrazem)
I2 – invalidita (III. stupeň)
I7 – invalidita (II.+III. stupeň)
I3 – invalidita (III. stupeň)
I9 – invalidita (II.+III. stupeň)
IU4 – invalidita úrazem (II.+III. stupeň)
I5 – invalidita (I. stupeň)
IU3 – invalidita úrazem (I. stupeň)
I8 – invalidita (I. stupeň)
ZP3 – zproštění (invalidita)
ZU4 – zproštění (invalidita úrazem)
PUV4 – pracovní neschopnost 15+
PUV5 – pracovní neschopnost 29+
PUV6 – pracovní neschopnost 57+
PUVU1 – pracovní neschopnost – vyjm. úrazy
TNU6 – trvalé následky úrazu
TNU8 – trvalé následky úrazu 10+
VTU4 – vyjmenované trvalé následky úrazu

Věk

Vstupní Výstupní
16-75

85

Min.
pojistná Typ PČ
doba
5

–

–

–

–

Ne



10 000

10 000

10 000

Ne



100 000
100 000
RD 24 000
100 000
RD 24 000
RP za PS
RP za PS
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
RP za PS
RP za PS
100
100
100
100
100 000
100 000
100 000


5
16-75

85
PD hl.
pojištění

IIII

IIII




5
16-60

65


PD hl.
pojištění



16-60

65

5



16-75

80

5



DOU10 – denní odškodné 28DOU8 – denní odškodné 29+

16-75

80

5



VDOU3 – vyjmenované denní odškodné
N5 – hospitalizace
N6 – hospitalizace 5+
NU4 – hospitalizace úrazem
ZN5 – závažná onemocnění
ZN4 – závažná onemocnění
ZNO1 – PRO boj s rakovinou
NMZ2 – PRO ženy

16-75

80

5




16-60

65

5



PRO úvěr
Rozšířené
krytí
sportů

65

1 000
1 500

100
100
100
100 000
100 000
100 000
50 000

100 000

5

SI4 – smrt nebo invalidita (II. a III. stupeň)

100 000

SUIU1 – smrt úrazem nebo invalidita úrazem
(III. stupeň)
TNU1-S – trvalé následky úrazu 10+
DOU1-S – denní odškodné 29+

100

100 000
16-60

100 000
16-75

80

5

NU1-S – hospitalizace úrazem 5+

10 000 000
10 000 000 10 000 000;
10 000 000 5 000 000 pro
smrt úrazem
5 000 000
5 000 000
neomezeně
neomezeně
neomezeně
4 000 000
4 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000
neomezeně
neomezeně
neomezeně
2 000
2 000
2 000
2 000
1 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000
1 000 000

100
100

SIZN1 – smrt, invalidita (III. stupeň) nebo
závažná onemocnění
SI1 – smrt nebo invalidita (III. stupeň)

 konstantní PČ,  klesající PČ, klesající PČ s možností převodu na důchod,
klesající PČ PRO úvěr, IIII důchodová výplata,  denní dávka,  zproštění
Pojistná částka (v Kč)
Pojistná částka (v Kč)
Zdravotní
Bez lékařské Bez vazby na příjem
Min.
Max.
Max. v součtu dotazník
prohlídky (do)
(do)

1 000
1 500

500

1 000
2 000;
2 000
1 000 pro
N5 + NU4
1 000
4 000 000
4 000 000
6 000 000
1 000 000
500 000
500 000
S: 10 000 000
I: 10 000 000
ZN: 4 000 000
S: 10 000 000
Dle rizik, která
I: 10 000 000
obsahuje
S: 10 000 000
I: 10 000 000
SU: 5 000 000
IU: 10 000 000
1 000 000
1 000 000

Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne

–

–

6 mil. do 50 let;
4 mil. od 51 let

–

–

7 mil. do 35 let;
5 mil. do 50 let;
3 mil. od 51 let

7 mil. do 35 let;
5 mil. do 50 let;
3 mil. od 51 let
2 mil. do 35 let;
1,5 mil. do 50 let;
500 tis. od 51 let
–

–

100 pro PUV4;
500 pro PUV5, PUVU1;
700 pro PUV6;
700 pro součet*

4 mil.

4 000 000

–

300 pro VDOU3;
500 pro DOU10;
1 000 pro DOU8
(+VDOU3)

–

2 000

6 mil. do 50 let;
4 mil. od 51 let

4 000 000

–

–

Ano
Ne

Ano
Ano

Dle rizik, která
obsahuje

Dle rizik, která
obsahuje

Ano
Ano




100 000
100

600

600

Ne



100

500

500

Ne

ALLIANZ ŽIVOT
PRODUKTOVÝ LIST

4 000 000

Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano

6 000 000

14.12.2018
VÍTE, ŽE...

S INVESTICÍ NEBO BEZ? OBOJE.

Pojištění Allianz ŽIVOT umožňuje výběr z těchto variant:
• bez investiční složky (rizikové pojištění)
• s pravidelnou investiční složkou
• s dobrovolnou investiční složkou (mimořádné pojistné)
Klient si vybírá jen rizika, která potřebuje.

•
•
•

POPLATKY? VZÁCNOST.
Díky oddělené ochranné a investiční složce je pojištění Allianz ŽIVOT levné,
a zároveň zcela transparentní. Neúčtujeme klientům žádné nepopulární
poplatky (počáteční, měsíční, inkasní, za předčasné ukončení,…).

PLNĚNÍ? S GARANCÍ.

Při úrazu vyplatí každá pojišťovna za stejné zranění jinou částku. Díky Garanci
nejvyššího plnění klientovi u 253 závažných úrazů a poškození vyplatíme
vždy stejně nebo více v porovnání s 5 největšími pojišťovnami na českém trhu.

HLÍDÁ SI KLIENT VÁHU? PAK UŠETŘÍ.

Klienti se zdravým životním stylem mají u nás lepší cenu.

•
•

u pojištění trvalých následků je uplatněno progresivní plnění až do výše
800 % a u pojištění denního odškodného až do výše 500 %?
u pojištění denního odškodného plníme ihned po úrazu?
v rámci pojištění trvalých následků úrazu nerozlišujeme dominantní
a nedominantní stranu?
nabízíme nízkonákladové investiční fondy?
pokud má klient kombinaci více našich smluv, je automaticky zařazen
do programu Allianz PLUS a získává vyšší plnění?

S MOBILNÍ APLIKACÍ PŘEHLEDNĚ.
Všechny smlouvy a korespondenci od Allianz klient nově nalezne ve svém
telefonu.
• přehled všech pojištění a spoření
• aktuální stav řešení pojistné události
• hodnota investic k dnešnímu dni
• rychlý kontakt na asistenční služby

OCENĚNÍ? VÍTĚZ.

–

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

Ne
–

–

Lékařská prohlídka (před sjednáním) není vyžadována pro varianty: SU4, SUD2, ZS2, ZSU1, IU3, IU4, ZP3, ZU4, SUIU1
PČ=pojistná částka; RD=roční důchod; RP=roční pojistné; PS=pojistná smlouva; PD=pojistná doba, vzorec pro převod RD na PČ: PČ = RD x PD x 0,5
* platí pro zaměstnance. Pro OSVČ platí: 100 pro PUV4; 200 pro PUV5, PUVU1; 300 pro PUV6; 300 pro součet

Věk

Rozšířené
krytí
sportů

Připojištění

Hlavní
pojištění

(Při)pojištění
Investiční složka
Riziková složka – smrt
SU5 – smrt úrazem
I6 – invalidita (III. stupeň invalidity nebo
II.+III.+IV. stupeň závislosti)
TNU7 – trvalé následky úrazu
TNU9 – trvalé následky úrazu 10+
VTU5 – vyjmenované trvalé následky úrazu
DOU11 – denní odškodné 28DOU9 – denní odškodné 29+
VDOU4 – vyjmenované denní odškodné
N7 – hospitalizace
N8 – hospitalizace 5+
NU5 – hospitalizace úrazem
ZN2 – závažná onemocnění
ZNO2 – PRO boj s rakovinou
TNU2-S – trvalé následky úrazu 10+
DOU2-S – denní odškodné 29+
NU2-S – hospitalizace úrazem 5+

Min.
pojistná Typ PČ
Vstupní Výstupní doba

Pojistná částka (v Kč)
Min.

Max.

–

–

–

0-15

25

5



10 000

10 000

0-15

25

5



20 000

20 000

0-15

25

5



100 000

5 000 000

0-15

25

5



0-15

25

5



0-15

25

5



0-15

25

5



0-15

25

5





100 000
100 000
100 000
100
100
100
100
100
100
100 000
100 000
100 000
100
100

2 000 000
2 000 000
500 000
300
800
300
1 000
1 000
1 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
600
500

Zdravotní
Max. v součtu dotazník
–
30 000
5 000 000
2 000 000
300
800
1 000
2 000 000
1 000 000
600
500

Pokud je sjednáno připojištění TNU7, TNU9 nebo VTU5, je zároveň zdarma sjednáno připojištění SU5 s pojistnou částkou 20 000 Kč.

1. místo
pojištění PRO ženy

1. místo
Garance nejvyššího
plnění

1. místo
ŽP bez absurdních
poplatků

2. místo
Životní pojištění

3. místo
Novinka roku

2. místo
Životní pojištění

1. místo
Životní pojištění

1. místo
Rizikové životní pojištění

1. místo
Životní pojištění

1. místo
Životní pojištění

1. místo
Pojišťovna roku
(produktové kategorie
v roce 2017 zrušeny)

2. místo
Pojišťovna roku

1. místo
Pojišťovna zákazníků

Pojistná částka (v Kč)
Bez lékařské
prohlídky (do)

Bez vazby na příjem
(do)

Ne

–

–

Ne

–

–

Ne

–

–

Ano

–

–

Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1. místo
Klientsky nejpřívětivější
životní pojišťovna

1. místo
Mobilní aplikace
Allianz CZ

INTERNÍ MATERIÁL
Tento materiál je určen pro pojišťovací zprostředkovatele, nejedná se o propagační sdělení ani o nabídku pojištění. Informace jsou aktuální k datu vytvoření tohoto materiálu.
Podrobné informace naleznete v konkrétních pojistných podmínkách a smluvních ujednáních pro uvedený produkt.
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