
Indywidualne ubezpieczenia na życie

Co klient chciałby wiedzieć
o ubezpieczeniu Specjalnie dla Dziecka
a krępuje się zapytać…

Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie?

Głównym celem ubezpieczenia jest zabezpieczenie finansowe przyszłości dziecka. Dzięki szerokiej gamie
oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, Ubezpieczający z pomocą agenta ma możliwość
wyboru właściwej strategii oszczędzania dla dziecka. W przypadku śmierci ubezpieczonego rodzica
i osierocenia dziecka, Allianz przejmie opłacanie składek na rzecz budowy oszczędności dziecka do chwili
gdy osiągnie ono odpowiedni wiek. Zgromadzony kapitał zostanie wówczas wypłacony w postaci
świadczenia jednorazowego, bądź w ratach.

Czy Ubezpieczający ma możliwość kształtowania zakresu ochrony?

Jak najbardziej, tak! Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach:

Inwestycyjnym
Ubezpieczeniem objęte jest życie jednego lub obydwu rodziców. Jeśli ubezpieczeni są oboje, świadczenie
zostanie wypłacone dopiero po śmierci drugiego. Dzięki temu istnieje możliwość zminimalizowania opłat
ochronnych za ubezpieczenie i przeznaczenie większej części składki na oszczędności (inwestycje) dla
dziecka. W wariancie inwestycyjnym nie ma możliwości zawierania umów dodatkowych.

Standardowym
Ubezpieczeniem objęte jest życie jednego z rodziców. Umowa ta dedykowana jest dla rodzin, w których
jeden z rodziców zajmuje się utrzymaniem, drugi prowadzeniem domu lub też pracują oboje, lecz jeden
z rodziców jest głównym żywicielem rodziny. W tym wariancie można również rozszerzyć zakres ochrony
o umowy dodatkowe.

Ochronnym
Ubezpieczeniem objęte jest życie obojga rodziców. Świadczenie zostanie spełnione w przypadku śmierci
jednego z nich. Tutaj również można chronić zarówno dziecko jak i rodziców od dodatkowych ryzyk.

Pamiętaj, w każdym wariancie ochroną ubezpieczeniową przez cały czas trwania umowy objęte jest również
życie Twojego dziecka.
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Czy można rozszerzyć zakres ubezpieczenia?

Możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia istnieje w przypadku zawarcia umowy w wariancie
standardowym, bądź ochronnym. Wykupując umowy dodatkowe, szerszą ochroną może zostać objęte
zarówno dziecko, jak również jego rodzice (opiekunowie).

Pakiet dla dziecka przewiduje:
• ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania,
• ubezpieczenie leczenia (pobytu) w szpitalu,
• ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Oraz dla rodziców:
• ubezpieczenie na wypadek śmierci z wypłatą renty,
• ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
• ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania,
• ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem.

Jaki mogę mieć wpływ na wysokość oszczędności mojego dziecka?

W dowolnym momencie ubezpieczenia istnieje możliwość dopłaty nadprogramowych składek doraźnych,
jak również indeksacji składki w rocznicę polisy, polegającej na podniesieniu składki tak, aby zachować
wartość realną przyszłego świadczenia. Dodatkowa składka zasili rachunek oszczędnościowy Twojego
dziecka, przyczyniając się do powiększenia jego stanu. Ponadto masz stałą kontrolę nad zarządzanymi
przez nas środkami poprzez możliwość zmian alokacji i przenoszenia środków pomiędzy funduszami.

Ile może wynosić okres ubezpieczenia?

Umowa zawierana jest na okres od 5 do 25 lat. Nie istnieją dolne ograniczenia dla wieku ubezpieczanego
dziecka, jedynym warunkiem jest posiadanie numeru PESEL. Dziecko może zostać objęte programem
oszczędzania nie krócej niż do dnia ukończenia 18 roku życia i nie dłużej niż do dnia, w którym ukończy
26 rok życia. Oprócz tego ubezpieczymy rodziców (opiekunów), którzy w dniu zawarcia umowy ukończyli 18,
a nie ukończyli 60 roku życia.

Od kiedy działa ubezpieczenie?

Allianz obejmie Was ochroną ubezpieczeniową już od następnego dnia po spisaniu wniosku i opłaceniu
pierwszej składki. Ze względu na kwestie administracyjne, doręczenie polisy ubezpieczeniowej może
przedłużyć się do kilku tygodni (maksymalnie 90 dni). W tym czasie Ubezpieczeni objęci są ochroną
tymczasową. W przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku Allianz wypłaci jednorazowe
świadczenie w wysokości do 100 tys. złotych.
Potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia jest natomiast wystawienie polisy ubezpieczeniowej. Od tej chwili
Ty i Twoja rodzina jesteście objęci pełną ochroną.



W jaki sposób inwestowane będą pieniądze?

Składki ubezpieczeniowe inwestowane są w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Naszym
głównym celem jest pomnażanie oszczędności Twojego dziecka, dlatego udostępniamy szeroki wachlarz
funduszy o zróżnicowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Agent ubezpieczeniowy pomoże Ci wybrać
najodpowiedniejsze rozwiązanie. W przypadku osierocenia dziecka, ze względu na konieczność
zabezpieczenia kapitału, wszystkie środki (niezależnie od alokacji określonej przez Ciebie) trafiają
do Funduszu Gwarantowanego Allianz o niskim profilu ryzyka inwestycyjnego. Wszelkie dalsze składki
zasilające rachunek Twojego dziecka również trafią do tego funduszu. Fundusz Gwarantowany daje
najlepszą gwarancję zachowania wartości kapitału dziecka.

Na czym polegają różnice pomiędzy dostępnymi ubezpieczeniowymi
funduszami kapitałowymi?

Oferowane przez nas fundusze różnią się przede wszystkim strategią inwestowania i związaną z tym
oczekiwaną zyskownością, ale także profilem ryzyka inwestycyjnego. Pomimo że celem wszystkich
funduszy jest pomnażanie kapitału, podwyższone ryzyko może oznaczać zarówno wyższy zwrot,
ale również i wyższą stratę. Wybierając spośród dostępnych funduszy, masz możliwość określenia
akceptowalnego poziomu ryzyka.

Jak często trzeba opłacać składkę i w jakiej wysokości?

W zależności od preferencji, składka może być opłacana z częstotliwością:
• roczną (min. 1 200 zł),
• półroczną (min. 600 zł),
• kwartalną (min. 300 zł),
• miesięczną (min. 100 zł).
Powyższe limity odnoszą się do składek regularnych za umowę główną. Oprócz nich będziesz opłacał
składki od umów dodatkowych, na które się zdecydowałeś.

Jak Allianz dba o zachowanie realnej wartości przyszłego świadczenia?

W każdą rocznicę polisy Allianz może zaproponować powiększenie składki regularnej o wskaźnik
indeksacyjny. Mechanizm indeksacji pozwala zachować realną wartość przyszłego świadczenia. Przyjęcie
proponowanych warunków indeksacji nie jest obowiązkowe. Powiększenie składki na skutek indeksacji nie
skutkuje podniesieniem sumy ubezpieczenia. Przyczyni się jednak do powiększenia kapitału na rachunku
oszczędnościowym Twojego dziecka.

Na czym polegają korzyści podatkowe?

Świadczenia ubezpieczeniowe na wypadek śmierci nie podlegają opodatkowaniu z tytułu dochodu osób
fizycznych, zwolnione są również z podatku od spadków i darowizn. Podatek od zysków kapitałowych
(tzw. „podatek Belki”) zostanie jednak naliczony od zysków inwestycyjnych wypłacanych Twojemu dziecku
wraz ze zgromadzonym kapitałem.



Czy polisa ma zabezpieczenia przed utratą płynności finansowej klienta?

Allianz troszczy się o kondycję finansową swych klientów. W razie trudności finansowych, umożliwiamy
skorzystanie z:
• 30-dniowej prolongaty terminu płatności składki,
• zawieszenia opłacania składek (za zgodą Allianz),
• zamiany ubezpieczenia na bezskładkowe,
• wykupu polisy.

Jakie świadczenie jest wypłacane w ramach ubezpieczenia?

W zależności od zdarzenia, które spowoduje należność świadczenia, jego wartość lub forma może być inna.
Na koniec okresu ubezpieczenia, dziecko zawsze otrzymuje zgromadzony dla niego kapitał.

Jednakże w trakcie trwania umowy, może również dojść do wypłaty świadczenia.

Zakładając najbardziej negatywny scenariusz, wyobraźmy sobie śmierć rodzica lub rodziców. W takiej
sytuacji świadczenie będzie polegało na opłacaniu (w imieniu rodziców) przez Allianz należnych składek za
ubezpieczenie, aby zapewnić dziecku kapitał na przyszłość, zgodnie z intencjami rodziców.

Jeżeli Ubezpieczający zakupił umowę dodatkową z wypłatą renty, dziecko będzie otrzymywać od Allianz
rentę wysokości określonej przez Ubezpieczającego we wniosku.

Jeżeli w trakcie trwania polisy dziecko poważnie zachoruje, to jemu (lub jego opiekunom prawnym) zostanie
wypłacone świadczenie w formie konkretnej sumy pieniędzy.

Zatem świadczenie zależy przede wszystkim od zakresu ochrony, jaki wybierzesz i od ryzyk, od których
będziesz chciał się zabezpieczyć.
Więcej na temat świadczeń spełnianych przez Allianz znajdziesz w Ogólnych warunkach ubezpieczenia
Specjalnie dla Dziecka.

Pełne warunki ubezpieczenia zostały zawarte w Ogólnych warunkach ubezpieczenia Specjalnie dla Dziecka.
Allianz rekomenduje zapoznanie się z ich postanowieniami.


