Comfort Plus – investiční
životní pojištění
„Budoucnost je jistá! Pojištění,
které se klientovi přizpůsobí.“
Nábytek na míru, auto přesně podle představ nebo šaty
ušité přímo na tělo – může mít takové parametry také
životní pojištění? Ano, může. Klient k tomu nepotřebuje
ani miliony ani hodiny studování odborných materiálů.
Pojištění si lze nastavit přesně podle představ, měnit jeho
parametry tak, jak se mění životní situace a zároveň vložené prostředky zhodnocovat. Všechny tyto předpoklady
splňuje investiční životní pojištění, které si v České republice získává stále větší oblibu. Tento typ pojištění v sobě
spojuje dvě důležité věci: ochranu pro případ nečekaných
životních situací a zhodnocení vložených ﬁnančních prostředků. Zákazníci jeho prostřednictvím sami rozhodují
o tom, kam investovat rezervu pojištění, a mohou také
v průběhu pojištění se svými penězi volně disponovat.

Co je pojištění Comfort Plus?
Investiční životní pojištění Comfort Plus přináší spolu s kvalitní pojistnou ochranou pro případ úmrtí možnost dlouhodobě výhodných
profesionálně spravovaných investic, které si do velké míry řídí
klient sám. Klient může v průběhu pojištění ﬂexibilně upravovat jeho
parametry s ohledem na nejrůznější životní situace zvýšením nebo
snížením pojistného krytí. Reguluje si jak výši pojistného, tak i poměr investiční složky pojištění a vlastní pojistné ochrany podle své
individuální potřeby. Comfort Plus rovněž nabízí volbu určit způsob
investování s ohledem na poměr výše výnosu a míry investičního
rizika, nebo zvolit garantovaný výnos. Vybírat lze z několika různých
fondů spravovaných ve spolupráci s odborníky z AXA investiční
společnosti.

Jaké jsou výhody pojištění Comfort Plus?
Kromě výhody dané spojením pojistné ochrany a výhodné investice
ﬁnančních prostředků pojištění Comfort Plus vyniká zejména svojí
komplexností a výjimečnou ﬂexibilitou:
• možnost volby rozsahu pojištění a investiční strategie
• široký výběr investičních fondů, nebo garantovaný výnos
• velké množství různých připojištění
• mimořádné vklady i částečné odkupy ještě v průběhu pojištění
(snadno přístupná ﬁnanční rezerva)
• možnost snížení daňového základu až o 12 000 Kč ročně

Jaký rozsah krytí pojištění Comfort Plus nabízí?
V rámci produktu Comfort Plus si lze vedle základního pojištění pro
případ smrti nebo dožití sjednat další typ pojistné ochrany prostřednictvím následujících připojištění:
• připojištění pro případ smrti úrazem
• připojištění pro případ trvalých následků úrazu (s lineárním nebo
progresivním plněním)
• připojištění ročního důchodu pro případ plné invalidity
• připojištění zproštění od placení pojistného v případě plné
invalidity
• připojištění pro případ pracovní neschopnosti (s dobou plnění až
24 měsíců, což je nejdelší doba nabízená na českém trhu)
• připojištění denní dávky při pobytu v nemocnici
• připojištění pro případ závažných onemocnění (nejvyšší rozsah
krytí na trhu – 21 závažných onemocnění)
• připojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení
úrazu
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• připojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení
vyjmenovaných drobných úrazů

Jaké jsou možnosti investic?
Finanční prostředky vkládané do investičního životního pojištění
Comfort Plus je možné libovolně rozdělit mezi několik fondů a určit
tak svou vlastní investiční strategii, nebo zvolit garantovaný výnos.
Garantovaný výnos
• Dává jistotu minimálního zhodnocení prostředků ve výši 2,4 %
i v případě negativního vývoje ﬁnančních trhů.
• Při pozitivním vývoji na ﬁnančních trzích je skutečně dosažený
výnos nad rámec garantovaného výnosu ve formě ročních bonusů připisován na podílový účet a zvyšuje skutečnou hodnotu
investice.
Investiční fondy
• Fond peněžní
• Fond dluhopisový
• Fond smíšený
• Fond zahraniční (akciový)
• Fond realitní
• Konzervativní fond
• Garantovaný fond
• Bonusový fond
• Fond Success Absolute
• Fond Success Relative
Nabízené fondy se liší investiční strategií a tím i výší očekávaného
výnosu a mírou investičního rizika. Všechny investované prostředky
nebo jejich část lze převádět mezi fondy a tím vytvořit vhodnou
investiční strategii, která nejlépe odpovídá očekávanému výnosu
a vizím klienta.
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