Myslete na to, že
v ŽIVOTE je potřeba
být AKTIVNÍ.
DOMINO

Životní pojištění
se SLEVOU 20 %
za zdravý životní styl

DOMINO

Životní pojištění

PODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
 Starám se o svoje zdraví
 Cítím se fit
 Neléčím se s problémy s tlakem
 Nekouřím
 Mám BMI 18-28
 Sportuji

ZÍSKÁM FINANČNÍ A ZDRAVOTNÍ BENEFITY
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Sleva za zdravý
životní styl

Odborníci na duševní
zdraví

Aplikace AIDA

Druhý lékařský názor
Diagnose.me

vám přináší možnost video

vám umožní kdykoliv analyzovat

vám pomůže s odborným

konzultace s našimi odborníky

váš zdravotní stav. V případě

posouzením diagnózy, případně

z oblasti psychologie a terapie.

zdravotního problému vyhodnotí

zabezpečí bezplatnou konzultaci

Prostřednictvím naší platformy máte

z vašich odpovědí na vstupní

zdravotního problému se špičkovými

možnost nezávazně si popovídat

otázky nejpravděpodobnější

mezinárodními odborníky.

s odborníkem o tom, co vás trápí

diagnózu a doporučí vám

v pracovním či soukromém životě.

vhodného specialistu.

Myslete na to, že
BUDOUCNOST je
ve vašich

RUKOU.

ZÍSKÁM VÝHODY I V PŘÍPADĚ POJIŠTĚNÍ ÚVĚRU

	Individuální nastavení pojistné ochrany
	Efektivní nastavení klesající pojistné sumy u invalidity
(klesá výše úvěru i pojistná suma)
	Sleva z kombinace připojištění
	Sleva podle výše pojistné sumy
	Sleva za zdravý životní styl

KOMPLEXNÍ PÉČE
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	Krytí 36 kritických nemocí a možnost opakovaného plnění až 5×
	Možnost klesající pojistné sumy u invalidity
	Veškerá psychická onemocnění jsou krytá u invalidity nad 40 %
	Vyplácí se maximální pojistná suma u invalidity nad 40 %
	Připojištění horních končetin zahrnuje také syndrom karpálního tunelu
a tenisový loket
	Jednoduché posouzení zdravotního stavu

VARIANTY POJIŠTĚNÍ DOMINO

DOMINO Risk – riziková varianta

€

€

€

€

POJIŠTĚNÍ
PRO PŘÍPAD ÚMRTÍ

DOMINO Invest – investiční varianta

POJIŠTĚNÍ
PRO PŘÍPAD ÚMRTÍ
+ INVESTIČNÍ SLOŽKA POJIŠTĚNÍ

OBLASTI PŘIPOJIŠTĚNÍ

Úmrtí

Invalidita

Kritické nemoci

Kombinace rizik
pro krytí úvěru

Úraz

Pracovní
neschopnost

Hospitalizace,
chirurgické náklady

Asistenční služby

UNIKÁTNÍ POJIŠTĚNÍ PRO DOSPĚLÉ

KOMBI OCHRANA
Individuálně nastavitelná a finančně efektivní forma
připojištění v případě splácení úvěru:
	Individuální nastavení pojistné ochrany
	Efektivní nastavení klesající pojistné sumy u invalidity

HORNÍ KONČETINY
Připojištění zahrnuje:
	Onemocnění horních končetin
a trvalé následky po úrazu horních končetin
	Syndrom karpálního tunelu
	Tenisový loket
	Zánět žil v horní končetině
	Akutní uzávěr tepny
	Revmatoidní artritidu

KRITICKÉ NEMOCI S KLESAJÍCÍ POJISTNOU SUMOU
Pět skupin kritických onemocnění s plněním až 5 x 100 %
Skupina A – rakovina
Skupina B – srdeční a cévní onemocnění
S kupina C – nemoci související
s hlavními orgány a funkcemi
Skupina D – onemocnění nervového systému
Skupina E – ostatní kritické nemoci

5x 100 %

20 %

Myslete DÁLE…
UNIQA
ASSISTANCE
24/7

+420 296 333 696

MŮŽU KDYKOLIV KONTAKTOVAT ASISTENČNÍ SLUŽBU
Asistenční služba NONSTOP

UNIQA ASSISTANCE

Lékař na telefonu



Nadstandardní pokoj v nemocnici



Péče o domácnost



Doprava ze zdravotnického zařízení a k lékaři na kontroly



Organizace nákupu léků a potřeb do domácnosti



Ubytování příbuzného



Klientský portál MyUNIQA – zaregistrujte se teď!
Díky registraci na portálu https://moje.uniqa.cz/ máte přehled o svých smlouvách,
zároveň můžete provádět různé změny a online platby z pohodlí domova.

Tento materiál slouží výhradně pro marketingové účely, není právně závazný a není součástí smluvní dokumentace k pojistné smlouvě.

UNIQA kontakty:

Pro více informací kontaktujte vašeho zprostředkovatele:

 Infolinka +420 488 125 125
Získejte informace o stavu vaší pojistné události.
 www.uniqa.cz
Tady najdete všechna naše kontaktní místa.

Můžete nám také napsat.
 https://www.facebook.com/UNIQACesko
Budeme rádi, když nás navštívíte i na Facebooku.

UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 810/136, 160 00 Praha 6
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