
Tento materiál má iba informatívny a propagačný charakter a jeho účelom nie je nahradiť poistné podmienky alebo poskytnúť ich kompletné zhrnutie. Viac informácií 
o podmienkach poskytnutia zľavy Vám poskytne Váš finančný sprostredkovateľ. Pred uzatvorením zmluvy sa dôkladne zoznámte s poistnými a obchodnými podmienkami 
produktu, ktoré nájdete na obchodných miestach AXA, u vášho finančného sprostredkovateľa alebo na www.axa.sk. Produkt ponúka AXA životní pojišťovna a.s., prostredníctvom 
organizačnej zložky v SR: AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu. Detailné podmienky kampane sú uvedené v Certifikáte 3317.

Všetky produkty je možné objednať 
jedine prostredníctvom partnerskej 
firmy Dalian.
Dalian, s.r.o,  
Slovenská 39, 080 01 Prešov 
www.dalian.sk  
mail: info@dalian.sk

NOVÉ ZĽAVY
 NA VYBRANÉ PRIPOISTENIA

smrť, invalidita,
smrť alebo invalidita,

kritické ochorenia

Nefajčiar

5 %

smrť, invalidita,
kritické ochorenia

Veľké riziká

5 %

invalidita - mesačná dávka 
nad 40 % /nad 70 %

Veľké riziká EXTRA

3 %
50 % BONUS k poistnej sume navyše
■	 Kritické ochorenie komplexný balíček
■	 Kritické ochorenie detský balíček

10 % BONUS k poistnej sume navyše
■	 Invalidita nad 40 % s konštantnou poistnou 

sumou

20 % BONUS k poistnej sume navyše
■	 Smrť s konštantnou poistnou sumou
■	 Smrť alebo invalidita nad 70 % s klesajúcou 

poistnou sumou
■	 Smrť alebo invalidita nad 40 % s klesajúcou 

poistnou sumou
■	 Mesačná dávka pre prípad invalidity nad 40 %
■	 Mesačná dávka pre prípad invalidity nad 70 %
■	 Pripoistenie pravidelných platieb v prípade 

invalidity na 40 %
■	 Pripoistenie pravidelných platieb v prípade 

invalidity nad 70 %

Rizikové životné poistenie
ActiveLife

Odmena
za zdravý

 životný štýl
MYSLITE NA SVOJE ZDRAVIE!  
Nezabúdajte na preventívne prehliadky 
u všeobecného lekára, na ktorú máte 
nárok raz za dva roky. Ak počas doby 
trvania poistenia absolvujete 
preventívne lekárske prehliadky, 
AXA Vám zadarmo poskytne 
bonusové poistné krytie 
na vybrané tarify (smrť, 
invalidita, smrť alebo 
invalidita, kritické 
ochorenia).
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