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Cílové trhy pojistných produktů pojištění osob
DOMINO INVEST – Investiční životní pojištění – Cílový trh
Tento pojistný produkt nabízí pokrytí pro většinu životních a zdravotních rizik.
Dělení rizik podle konkrétních životních situací umožňuje nabídnout nejvhodnější řešení
pro:
- události s dlouhodobým finančním dopadem na život;
- události s dočasným vlivem, kde pojištění kompenzuje dočasný finanční výkyv;
- nepříjemnosti nebo patálie s omezeným dopadem, na něž je možné se díky nadstavbovým
krytím připravit.
Kromě zmírnění následků nepříznivých životních situací umožňuje efektivně zohlednit
mimořádné události v životě, jako je např. ukončení studií a samostatný start do života,
sňatek, narození dětí, sjednání velkých finančních závazků (například hypotéka), odchod
dětí v dospělosti z domova, apod. vhodné zejména pro ty, na jejichž výdělečné činnosti
nebo péči jsou závislé další osoby.
Kombinace pojistné ochrany a prostředků určených k investování je velmi vhodná i pro
klienty, kteří chtějí kromě pojistné ochrany zhodnotit volné finanční prostředky a dále pro ty,
kteří chtějí využívat možnost daňového zvýhodnění investičního životního pojištění či
příspěvku zaměstnavatele.
Tento pojistný produkt je určen pro klienty ve věku od 15 do 75 let, některé rizika lze sjednat
až do 80 let věku.
Vhodnost rozsahu pojistné ochrany se řídí vstupními a výstupními věky pro jednotlivá rizika,
u některých rizik rovněž 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 v případě smrti, vážného úrazu či dlouhodobé nemoci, dále si chtějí zvýšit svůj
komfort při léčení a následné rekonvalescenci apod.
UNIQA pojišťovna a.s. neidentifikovala v rámci definovaného cílového trhu, pro který je
tento pojistný produkt určen, segment, pro který by byl prodej pojistného produktu Domino
Invest nevhodný, a to za předpokladu řádného provedení analýzy potřeb klienta.
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DOMINO RISK – Rizikové životní pojištění – Cílový trh
Tento pojistný produkt je určen pro zájemce o rizikové životní pojištění, kteří požadují pouze
pojistnou ochranu bez možnosti investování a rovněž nepreferují daňové zvýhodnění
životního pojištění.
Nabízí pokrytí pro většinu životních a zdravotních rizik.
Dělení rizik podle konkrétních životních situací umožňuje nabídnout nejvhodnější řešení
pro:
- události s dlouhodobým finančním dopadem na život;
- události s dočasným vlivem, kde pojištění kompenzuje dočasný finanční výkyv;
- nepříjemnosti nebo patálie s omezeným dopadem, na něž je možné se díky nadstavbovým
krytím připravit.
Kromě zmírnění následků nepříznivých životních situací umožňuje efektivně zohlednit
mimořádné události v životě, jako je např. ukončení studií a samostatný start do života,
sňatek, narození dětí, sjednání velkých finančních závazků (například hypotéka), odchod
dětí v dospělosti z domova, apod. vhodné zejména pro ty, na jejichž výdělečné činnosti
nebo péči jsou závislé další osoby.
Tento pojistný produkt je určen pro klienty ve věku od 15 do 75 let, některé rizika lze sjednat
až do 80 let věku.
Vhodnost rozsahu pojistné ochrany se řídí vstupními a výstupními věky pro jednotlivá rizika,
u některých rizik rovněž 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 v případě smrti, vážného úrazu či dlouhodobé nemoci, dále si chtějí zvýšit svůj
komfort při léčení a následné rekonvalescenci apod.
UNIQA pojišťovna a.s. neidentifikovala v rámci definovaného cílového trhu, pro který je
tento pojistný produkt určen, segment, pro který by byl prodej pojistného produktu Domino
Risk nevhodný, a to za předpokladu řádného provedení analýzy potřeb klienta.
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