Životní pojištění
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PROČ JE ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO VÁS DŮLEŽITÉ?
“ Protože neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. “
Hlavním cílem životního pojištění je udržení životní úrovně své a také svých blízkých v krizových obdobích života,
které by měly výrazný negativní finanční dopad na rodinu nebo pojištěného samotného.
Kdo jej nemá, nepřímo ohrožuje sebe a své blízké. Má snad dům nebo auto větší hodnotu než lidský život?
Málokdo by odpověděl kladně.
Pokud máte auto, tak víte, že musíte mít minimálně povinné ručení. Pokud chcete mít svoje vozidlo zajištěno
z důvodu pochybení z vaší strany, tak havarijní pojištění. Vnímáte auto, jako zdroj příjmu? Nemohl byste jezdit do
práce. Ale pokud by nastala nemoc nebo úraz u Vás, tak byste přišel o zdroj příjmu a navíc byste musel vynaložit
náklady na léčbu. Je to stejné, jako u vozidla. Proto je potřeba si zrealizovat životní pojištění.

A co si v rámci smlouvy životního pojištění můžete pojistit?
• Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin
Proč riziko sjednat:
Finanční zajištění blízkých v tíživé životní situaci, pokrytí úvěru či hypotéky

• Pojištění vážných nemocí /chorob
Proč riziko sjednat:
Získání finančních prostředků na úhradu léčby, zdravotních pomůcek, doplatků na léky, pečovatelku apod.

• Pojištění invalidity nemocí nebo úrazem
Proč riziko sjednat:
Pojistné plnění pomůže s finančními náklady na změnu životního stylu (např. bezbariérový přístup) a nahradí
…rozdíl absolutního výpadku dlouhodobého příjmu.

• Pojištění trvalých následků úrazu s progresí
Proč riziko sjednat:
V případě, že úraz zanechá trvalé následky, pojistné plnění pomůže s úhradou finančních nákladů spojených
…se změnou životního stylu, popřípadě uhradí plastické operace, protézy atd. (koupě automobilu, přebudování
…bydlení na bezbariérové atd.).

• Pojištění denního odškodného – úraz
Proč riziko sjednat:
Pojistné plnění můžete využívat na úhradu nákladů léčby s pojené s úrazem.
U dětí je to tzv. bolestné.

• Pojištění hospitalizace následkem nemoci i úrazu
Proč riziko sjednat:
Pojistné plnění nahrazuje ušlý příjem při pobytu v nemocnici nebo slouží k úhradě nákladů za nadstandardní
…pokoj či péči.

• Pojištění pracovní neschopnosti následkem nemoci i úrazu
Proč riziko sjednat
Dorovnání ušlého příjmu v době pracovní neschopnosti, kdy jsou příjmy výrazně nižší a následky v případě
…dlouhodobé nemoci jsou fatální (např. exekuce, náklady na léčbu apod.)

A co vše může být součástí
……..životního pojištění?

Druhy životního pojištění
IŽP - investiční životní pojištění:

• Smrt následkem úrazu a nemoci
• Závažné onemocní (vážné choroby)
• Invalidita následkem úrazu a nemoci
• Trvalé následky úrazu
• Denní odškodné (tělesné poškození)

• Kryje smrt spolu s ostatními riziky a "tvoří "
…rezervu investicemi do fondu
RŽP - rizikové životní pojištění:
• Kryje riziko smrti spolu s ostatními riziky,
…nespoří se.

• Hospitalizace následkem úrazu a nemoci
• Pracovní neschopnost následkem

…úrazu a nemoci

………Proč si životní pojištění sjednat?

• Zproštění od placení

• Jsem samoživitel/ka

• Péče o dítě

• Mám závazky

• Asistenční služby

• Sportuji
• Jsem OSVČ
• Jakýkoliv výpadek příjmu by
…mělo fatální důsledky

Jste jeden z těchto typů klienta? Tak neváhejte a oslovte nás! Rádi Vám nezávazně poradíme, popřípadě
zrealizujeme nejvhodnější životní pojištění přímo, dle Vašich požadavků. A co víc? Pomůžeme Vám následně
s plněním, v případě pojistné události!

