Můj život - rizikové životní pojištění - cílový trh


Tento pojistný produkt je určen pro zájemce o rizikové životní pojištění starší 18 let, kteří požadují
pouze pojistnou ochranu bez možnosti investování.



Tento pojistný produkt je určen pro klienty ve věku od 0 do 99 let.



Vhodnost rozsahu pojistné ochrany se řídí vstupními a výstupními věky pro jednotlivá pojištění,
u některých pojištění výší příjmů a dále údaji, které klient během sjednání sdělí pojišťovacímu
zprostředkovateli v rámci analýzy potřeb, cílů a požadavků klienta. Na základě vyplnění této
analýzy, je klientovi doporučeno pojištění v rozsahu, který odpovídá jeho aktuálním potřebám.



Tento pojistný produkt je vhodný pro klienty, kteří chtějí mít jistotu splnění svých finančních
závazků pro případ smrti, úrazu či nemoci, dále si chtějí zvýšit komfort při léčení, rekonvalescenci
apod.



Klientské segmenty, pro které sjednání pojištění není vhodné, jsou dány samotným nastavením
produktu a jsou určeny po sběru informací a provedení analýzy potřeb klienta. Jedná se např. o
vstupní věk nebo aktuální status klienta, který je validován před sjednáním pojistného produktu v
aplikaci pojistitele a jejich popis je součástí školení a informačních materiálů distribučních kanálů.

Můj život - investiční životní pojištění - cílový trh


Tento pojistný produkt je určen pro zájemce o investiční životní pojištění starší 18 let, kteří kromě
pojistné ochrany chtějí prostřednictvím investičního životního pojištění zhodnocovat své volné
finanční prostředky formou investování do investičních fondů a portfolií. Dále chtějí využívat
možnost daňového zvýhodnění investičního životního pojištění či příspěvku zaměstnavatele.



Tento pojistný produkt je určen pro klienty ve věku od 0 do 99 let.



Vhodnost rozsahu pojistné ochrany se řídí vstupními a výstupními věky pro jednotlivá pojištění,
u některých pojištění výší příjmů a dále údaji, které klient během sjednání sdělí pojišťovacímu
zprostředkovateli v rámci analýzy potřeb, cílů a požadavků klienta. Na základě vyplnění této
analýzy, včetně investičního dotazníku, je klientovi doporučeno pojištění v rozsahu, který odpovídá
jeho aktuálním potřebám.



Tento pojistný produkt je vhodný pro klienty, kteří chtějí mít jistotu splnění svých finančních
závazků pro případ smrti, úrazu či nemoci, dále si chtějí zvýšit komfort při léčení a rekonvalescenci
apod.



Tento pojistný produkt není vhodný pro klienty s potřebou garantovaného zhodnocení finančních
prostředků nebo pro klienty s mimořádně nízkou úrovní znalostí a zkušeností s investováním.



Tento pojistný produkt nelze sjednat klientům, kteří neuvedou údaje o své finanční situaci nebo
odmítnou odpověděti na dotazy pojistitele k úrovni znalostí a zkušeností s investováním,
rizikovému profilu a schopnosti unést ztrátu.



Klientské segmenty, pro které sjednání pojištění není vhodné, jsou dány samotným nastavením
produktu a jsou určeny po sběru informací a provedení analýzy potřeb klienta. Jedná se např. o
vstupní věk nebo aktuální status klienta, který je validován před sjednáním pojistného produktu v
aplikaci pojistitele a jejich popis je součástí školení a informačních materiálů distribučních kanálů.

