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FINANCE LIFE VISION

Přehled základních parametrů FINANCE LIFE VISION:
			
Typ pojištění								
Pojistná doba1								
Splátka pojistného měsíčně							
Pojištění dospělé osoby							
Pojištění dětí								
Frekvence placení 								
Způsob placení 								
Investiční program								
Daňově optimalizován							
								

investiční životní pojištění
minimálně 5 let
minimálně 500,- Kč
1 dospělá osoba
neomezený počet (do 26 let věku)
měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně
trvalý příkaz, SIPO, inkaso z účtu
volba z 5 investičních programů
ano

1 Pojistník má možnost zvolit zkrácenou dobu placení. Veškeré pojistné ochrany končí datem konce placení. Smlouva dále trvá až do sjednaného konce pojištění a na jejím konci je hlavnímu pojištěnému vyplaceno pojistné plnění pro případ dožití.

FINANCE LIFE VISION:
Základ produktu:

Jedná se o produkt investičního životního pojištění s volitelnou částkou pro případ smrti, dále doplněno o možnost připojištění pro případ zproštění od placení pojistného v případě přiznání invalidity třetího stupně. Výše pojistného plnění v případě dožití se konce pojištění není garantována a je zcela závislá na vývoji kapitálového
trhu. Informace o vývoji jednotlivých investičních programů lze nalézt na www.uniqa.cz pod odkazem investiční životní pojištění nebo po registraci na zákaznický portál
www.myuniqa.cz. Tento produkt je určen pro dlouhodobou investici, u níž se výsledky dostaví až po uplynutí více let.
Volitelné složky:
v rámci tohoto produktu je dále možno uzavřít:
- pojištění pro případ smrti způsobné úrazem
- pojištění pro případ vzniku trvalých následků úrazu s progresivním plněním - výplata až šestinásobku sjednané pojistné částky. Lze sjednat ve variantě s plněním
od 0,5 % nebo od 10 %;
- pojištění denního odškodného po dobu nezbytného léčení úrazu. Lhůta (karence), po jejímž uplynutí bude klientovi pojistné plnění (zpětně) vypláceno, činí 10 dní;
- pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti - kompenzuje ztrátu na výdělku. Pojistné plnění, vzniklé jako důsledek nemoci nebo úrazu, pokud je jimi
zapříčiněna pracovní neschopnost, je poskytnuto za každý kalendářní den (tj. včetně víkendů a svátků). Podle Vámi zvolené lhůty (neboli karence) se pojistné plnění
vyplácí od 15. nebo 29. dne pracovní neschopnosti;
- pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici – pojištění, jehož účelem je kompenzace nezbytných nákladů spojených s pobytem v nemocnici. Nárok na plnění
vzniká za každý den pobytu v nemocnici;
- MedUNIQA - Na non-stop infolince 488 125 125 odpovědi lékaře na dotazy klientů týkající se jejich aktuálního zdravotního stavu a potřeb. Odborná asistenční služba
zodpoví navíc dotazy klientů týkající se ostatních oblastí zdravotnictví (např. vysvětlení lékařských pojmů a postupů, informace o lécích, vysvětlení laboratorních
výsledků, informace o spoluúčastech pacienta apod.).
Dětem a studentům lze sjednat:
- úrazový balíček obsahující pojištění smrti způsobené úrazem, pojištění pro případ vzniku trvalých následků úrazu, pojištění denního odškodného úrazu.
investice
Nabídka investičních programů, které se od sebe liší mírou rizik a očekávaného zhodnocení:
- GARANTOVANÝ: vnitřní fond pojistitele s garancí růstu ceny podílové jednotky ve výši 0 % p. a., minimální výnos stanoví pojistitel vždy na počátku každého kalendářního
roku pro následující období
- STABILNÍ: podíl akcií 0 %
- SMÍŠENÝ: podíl akcií max. 50 %
- DYNAMICKÝ: podíl akcií max. 95 %
- AKCIOVÝ: podíl akcií 100 %
INVESTPLAN je nástroj, který dokáže utlumit rizika způsobená propadem akciových trhů ke konci pojištění. Spočívá v postupném automatickém převádění příslušné části
podílových jednotek z dynamičtějších investičních programů do dluhopisového programu STABILNÍ, a tak chrání již dosažené výnosy.
RIZIKA PŘI INVESTOVÁNÍ DO FONDŮ CENNÝCH PAPÍRŮ
Při investování do fondů cenných papírů je třeba vzít v úvahu, že hodnota cenných papírů v závislosti na vývoji kapitálového trhu může stoupat i klesat (nejistý vývoj výnosů,
výkyvy kurzů cenných papírů, výkyvy směnných kurzů, předčasné ukončení). Aktuální složení a vývoj výkonnosti jednotlivých investičních programů lze nalézt na webových
stránkách pojistitele. Pojistitelem pověřený správce minimalizuje rizika u investic do cenných papírů a zvyšuje šance růstu hodnoty pojistných plnění. Úspěšnost investic
však není možno garantovat.
ZA POJISTNOU UDÁLOST SE NEPOVAŽUJE A POJISTITEL NENÍ POVINEN POSKYTNOUT POJISTNÉ PLNĚNÍ:
Předchorobí:
Za pojistnou událost se nepovažuje a pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, je-li hlavní příčinou pojistné události nemoc či úraz nebo jejich důsledky, které
vznikly před počátkem/obnovením pojištění/připojištění a pro něž byl pojištěný/připojištěný před počátkem/obnovením pojištění/ připojištění lékařsky sledováno nebo byly
v tomto období přítomny či diagnostikovány jejich příznaky.

EU 8547/4

Nepovolené následky:
Za pojistnou událost se rovněž nepovažuje, pokud jsou podmínky pro poskytnutí pojistného plnění splněny následkem:
a) pokusu o sebevraždu před uplynutím 3 let od sjednaného počátku/změny připojištění nebo od obnovení pojistné smlouvy;
b) aktivní účasti na závodech či exhibicích nebo s nimi bezprostředně souvisejících tréninkových jízdách v motorových vozidlech, v motorových plavidlech a letadlech;
Pojištění se, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak, nevztahuje na úrazy, které vznikly:
a) při použití prostředků k létání (paragliding, balónové létání, letecké sporty, atd.), parašutismu a bungee jumpingu;
b) při horolezeckém sportu;
c) při aktivní účasti na motoristických závodech či exhibicích a s tím souvisejících tréninkových jízdách;
d) při aktivní účasti na celostátních nebo mezinárodních závodech v lyžování, skocích na lyžích, závodech na snowboardech, bobech, skibobech a saních, jakož i při účasti
na trénincích pro tyto závody.

POJISTNÉ PLNĚNÍ NENÍ POSKYTNUTO V PLNÉ VÝŠI POKUD:
V PŘÍPADĚ SMRTI POJIŠTĚNÉHO:
Nastane-li smrt pojištěného při sebevraždě nebo při pokusu o sebevraždu před uplynutím 3 let od sjednaného počátku pojištění, změny nebo od obnovení pojistné smlouvy,
vyplatí pojistitel pojistné plnění do výše aktuální hodnoty podílových jednotek k okamžiku smrti.
V případě, že nebyla do vzniku pojistné události vytvořena kladná hodnota podílových jednotek, zaniká pojištění bez náhrady.
Pojistitel je oprávněn, snížit až o jednu polovinu své celkové plnění, došlo-li k smrti pojištěného následkem požití alkoholu nebo aplikací návykových látek nebo přípravků obsahující návykové látky pojištěným, a okolnosti, za kterých ke smrti došlo, to odůvodňují.
POSTUP PŘI ODSTOUPENÍ OD POJISTNÉ SMLOUVY
Zodpoví-li zájemce při uzavírání pojistné smlouvy či pojistník při změně pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele
týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže by při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu neuzavřel.
Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil nebo musel zjistit. To platí i v případě změny pojistné smlouvy. V tomto případě pojistitel
nevyplatí celé zaplacené pojistné, ale z investičního životního pojištění vyplatí pouze aktuální hodnotu podílových jednotek a to k datu zjištění porušení stanovené povinnosti.
Z ostatních pojištění či připojištění vrátí zaplacené pojistné, které může být sníženo dle čl. 8 Všeobecných pojistných podmínek UCZ/15.
Úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, přičemž důležité podmínky pojištění vyžadující zvláštní
pozornost, jsou v textu zvýrazněny.
V případě nejasností volejte Vašeho pojišťovacího poradce nebo infolinku UNIQA 488 125 125.
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