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Když se v rodině rozhoduje, jak naložit s finančními 
prostředky, je důležité, jaké jsou její plány do budoucna. 
Bude se utrácet? Zůstanou na účtu s nízkým úročením 
nebo dokonce pod matrací?

Všechny tři varianty považují v rodině Šťastných za luxus. 
Nikdo nemá tolik peněz, aby mu další nechyběly. A nikdo 
neví, co se může stát za hodinu, za týden či rok, jak se 
životní osudy členů rodiny zamíchají.

Šťastní nejsou odborníky na finance, ale umí počítat. Řekli 
si: „Naše peníze nás musí zajistit, když se stane něco 
nečekaného, ale také nesmí ztrácet na své hodnotě. 
Co když se dostaneme do finančních potíží a nebudeme 
moci každý měsíc splácet? Měli bychom mít možnost 
měnit splátky podle finanční situace a v neposlední řadě 
nemít peníze na dlouhá léta zablokované. 
Protože člověk nikdy neví...“ 
Dnes už Šťastní vědí, že všechny jejich požadavky splní 
pojištění Generali Life.

Další informace
o pojištění Generali Life 
naleznete 
na internetové 
adrese
www.generali.cz, 
příp. Vám je rádi sdělíme 
na bezplatné infolince 
800 150 155. 

Pojišťovna Generali má v České 
republice dlouhou historii. Hned 
rok po založení společnosti 
Assicuarazioni Generali v Ters-
tu v roce 1831, byla otevřena 
pobočka také v Praze. Generali 
působila v českých zemích až 
do roku 1945, kdy byla, stejně 
jako ostatní soukromé pojiš-
ťovny, znárodněna. Na český 
pojistný trh se Generali vrátila 
v roce 1993 a od roku 1995 
působí pod názvem Generali 
Pojišťovna a.s. V současné 
době se na úspěchu Generali 
podílí více než 1200 zaměstnan-
ců a spolupracovníků po celé 
České republice. Široký pojistný 
program Generali Pojišťovna a.s. 
nabízí prostřednictvím rozsáhlé 
prodejní sítě, včetně renomova-
ných makléřských společností 
na území celé České republiky.
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Životní pojištění
GENERALI Life

Koho můžete pojistit?

Životní pojištění Generali Life lze typem zařadit do 
kategorie kapitálového životního pojištění. Obsa-
huje spořící část s garantovaným zhodnocením po 
celou dobu trvání pojištění a část pojištění. Poměr 
mezi těmito dvěma částmi můžete variabilně mě-
nit, podle vašich aktuálních potřeb a přání. 

Jaké jsou výhody pojištění Generali Life?
• pojištění šité na míru – široká nabídka doplňkových pojištění  
• pružnost – změny lze provádět v průběhu trvání pojištění
• vysoká pojistná ochrana – libovolná pojistná částka
• kvalitní spoření – garantované zhodnocením kapitálové hod-

noty ve výši 2,25% p.a. po celou dobu trvání pojištění
• možnost mimořádných vkladů – navýšení spořící části 
• možnost výběrů – možnost výběrů v průběhu pojištění
• úspora na daních – prostřednictvím daňového zvýhodnění
• přerušení placení pojistného 

Jaká rizika lze pojistit? 
K základnímu pojištění pro případ dožití nebo smrti nabízíme 
tato doplňková pojištění:

doplňková životní pojištění 
- plný invalidní důchod
- závažná onemocnění

doplňková úrazová pojištění
- smrt úrazem
- trvalé následky úrazu s progresivním plněním
- denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu
- denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů

doplňková nemocenská pojištění
- denní dávka při pobytu v nemocnici
- denní dávka při pracovní neschopnosti

Program Generalii Life – lze pojistit dospělou osobu a 2 děti
Program Generali Life Plus – lze pojistit 2 dospělé osoby a 4 děti
Pojištění lze upravit i pro osoby, které jsou ze zdravotních 
důvodů pro klasické kapitálové životní pojištění nepojistitelné.

Na jak dlouho se sjednává program Generali Life? 
Pojištění Generali Life lze sjednat na dobu 5 let a až do 75 let 
věku hlavního pojištěného. Lze tedy využít možnosti daňového 
zvýhodnění.

Co a kdy dostanete vyplaceno?
Při dožití se smluveného konce pojištění dostane hlavní pojiš-
těná osoba vyplacenou kapitálovou hodnotu včetně garanto-
vaného zhodnocení ve výši 2,25% p.a.
Další výplaty pojistného plnění garantujeme vyplatit při pojistné 
události, a to podle toho, co bylo ve smlouvě ujednáno. 
Při smrti hlavní pojištěné osoby je vyplacena pojistná část-
ka pro případ smrti a navíc celá kapitálová hodnota včetně 
garantovaného zhodnocení.

Možnost čerpání peněz před sjednaným koncem pojištění
Formou částečného odkupu můžete čerpat část tzv. kapitálo-
vé hodnoty (naspořené části).

Mohu v průběhu doby trvání pojištění měnit podmínky?
Ano, kdykoli můžete měnit následující hodnoty:
- zvýšení pravidelných plateb pojistného
- zvýšení či snížení pojistné částky 
- zahrnutí dalších osob do pojištění (např. narozeného dítěte)
- vyloučení některé z pojištěných osob
- zahrnutí či vyloučení některého z doplňkových pojištění

Po uplynutí 2 let od počátku můžete měnit navíc  
i tyto hodnoty:
- snížení pravidelných plateb pojistného
- dobu trvání pojištění

Chcete spořit kvalitně  
a bezpečně?

Chcete zajistit sebe  
a své nejbližší?

Odpověděli jste ANO?

Máme pro Vás  
GENERALI Life

Pojištění šité na míru 

• pružné
• vysoce variabilní  

• kvalitně spořící 
• s možností  

mimořádných vkladů 
• s možností výběrů 

• s úsporou na daních 
• s přerušením placení

Efektivní investice 
pro Vaši budoucnost


