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Pod křídly lva.

Pojištění FUTURE vytvořila pojišťovna Generali pro všechny klienty, kteří od investičního 

životního pojištění očekávají velmi kvalitní pojistnou ochranu za rozumné peníze 

s maximálním zhodnocením vložených prostředků. Klienty tak příjemně překvapí 

možnost sjednání vysokých pojistných částek za co nejnižší pojistné.

FUTURE klientům stále ponechává roli aktivního investora, zároveň však 

rozšiřuje pojistnou ochranu o řadu zcela nových druhů připojištění, 

která jsou svým charakterem na českém trhu ojedinělá. 

Dospělé klienty zcela jistě zaujme zproštění od placení pojistného, 

které svým rozsahem překonává všechny doposud známé vlastnosti 

tohoto připojištění:

 • Pojistník je zproštěn na celou smlouvu, včetně pojistného 

  za doplňky a příspěvky zaměstnavatele.

 • Není vyžadováno každoroční dokládání potvrzení o pobírání 

  důchodu; požadavek na ověření může být vznesen pouze jedenkrát,  

  a to maximálně v prvních pěti letech pobírání invalidního důchodu. 

 • Klient může být tedy automaticky zproštěn od placení až 

  do konce. 

 • FUTURE stále ponechává kvality a flexibilitu investičního pojištění; 

  klient může se všemi prostředky disponovat prostřednictvím 

  částečných odkupů, nebo může na smlouvu naopak vkládat volné 

  finanční prostředky z jiných zdrojů.

Naprostou novinkou českého pojistného trhu jsou asistenční 

služby při úrazu spojené s výplatou paušální částky. Díky poskytované 

pomoci v domácnosti (např. úklid bytu, donáška jídla, nákup, doprovod 

k lékaři, ošetřovatelské služby) asistence usnadňuje klientovi průběh 

léčení. Vyplacení paušální částky je dalším momentem, který usnadní 

poúrazovou rekonvalescenci.

Generali nabízí výhody pojištění FUTURE také dětem ve variantě 

FUTURE Junior. Typicky dětské diagnózy je možné nově pojistit 

v rámci závažných onemocnění (např. encefalitida, meningitida), 

pojistná ochrana je nabízena také v případě pobytu v nemocnici, 

a to za skutečně dětskou cenu.

Pojištění FUTURE / FUTURE Junior nabízí i řadu dalších výhod:

• Jedna smlouva na celý život: smlouvu lze sjednat do libovolného  

 věku dítěte; pojištěné dítě může v dospělosti rozhodnout, že bude   

 nadále v pojištění pokračovat.

• FUTURE nabízí klientům nejen české, ale i evropské a světové  

 fondy, které se vzájemně liší složením portfolia a charakterem

 investice. Pro klienty bez zkušeností s investováním jsou připraveny  

 investiční strategie. 

• Vysoká flexibilita - v průběhu trvání pojištění je možné měnit pojistné 

 částky, výši pojistného, rozsah doplňkových pojištění, je možné vkládat 

 mimořádné pojistné nebo uskutečňovat částečné odkupy apod.

• Oceňovací tabulky pro úrazové doplňky a závažná onemocnění jsou 

 přílohou pojistných podmínek a tvoří tak pevnou součást smlouvy - 

 jsou tedy pro pojišťovnu závazné po celou dobu trvání pojištění.

• Pojištění lze sjednat také ve variantě bez zkoumání 

 zdravotního stavu. 

• Průhledná struktura nákladů – struktura nákladů je popsána 

 v pojistných podmínkách, aktuální výše poplatků v době sjednání 

 je uvedena v návrhu, poplatky jsou tedy pro pojišťovnu závazné.

• V případě obtížné finanční situace je možné požádat o přerušení   

 placení pojistného.

• Pojištění FUTURE je daňově zvýhodněným produktem.
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