
 

 

 
MetLife pojišťovna a.s. zahájila svou činnost na českém trhu v říjnu 1992. Je dceřinou společností MetLife, která patří ve světě 

pojišťovnictví ke špičce a poskytuje tak společnosti cenné zázemí. MetLife nabízí širokou škálu kvalitních produktů životního, 

úrazového, investičního životního a skupinového pojištění, které se osvědčily v mnoha zemích světa a které jsou schopny uspokojit 

požadavky klientů všech věkových kategorií. Více informací najdete na stránkách www.metlife.cz 

 

MetLife, Inc. je přední poskytovatel životního a důchodového pojištění a zaměstnaneckých benefitů, pečující o 90 miliónů. 

Prostřednictvím svých poboček a dceřiných společností si MetLife udržuje přední pozice na trhu ve Spojených státech, 

Japonsku, Latinské Americe, Tichomoří, Evropě a na Středním východě. Více informací najdete na stránkách www.metlife.com 
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Nové životní pojištění FairLife odměňuje zdravý životní styl 

PRAHA, 16. září 2014 – MetLife pojišťovna uvedla na trh nové investiční životní pojištění FairLife 

pro 1 dospělého a až 5 dětí. Je určené všem, ale odměňuje lidi se zdravým životním stylem a 

méně rizikovým povoláním. Je vysoce flexibilní. Pomáhá zajistit proti těm nejzávažnějším rizikům, 

například díky připojištění trvalých následků úrazu s progresí 850 %, a dále umožňuje rozšířit 

pojistnou ochranu dospělého až o 20 připojištění a individuálně nastavit pojistnou ochranu dětí. 

Díky širokým možnostem nastavení je vhodné jak pro „singles“, tak pro zadané s rodinou a lidi 

mající hypotéku, vzhledem k daňovému zvýhodnění a možnosti příspěvku zaměstnavatele se 

vyplatí i zaměstnancům. 

 

Životní pojištění FairLife poskytuje mnoho bonusů a zvýhodnění. „Klient má zajištěné předběžné krytí 

v době zpracování návrhu pojistné smlouvy. Také odměňujeme věrnost a postupně vracíme všechny 

administrativní poplatky. U vybraných krytí nabízíme bonus za bezeškodní průběh. A rodiče určitě ocení 

možnost využít Asistenční služby zdarma pro každé pojištěné dítě a dvojnásobné plnění dětem, pokud 

k úrazu dojde o prázdninách,“ říká Martin Švec, ředitel produktového oddělení MetLife pojišťovny, a 

dodává: „Co se týče investiční strategie, tak klient může pro alokaci pojistného zvolit buď individuální 

nastavení, nebo jednu ze strategií životního cyklu.“ 

 

Název nového produktu MetLife pojišťovny je odvozen od životního stylu lidí, kterým nabízí výrazné 

slevy. Klienti s nemanuálním zaměstnáním, kterých je více než 70 včetně úředníků, lékařů nebo učitelů, 

pojišťovna poskytne až 15% slevu. „Až 20% slevu mohou získat nekuřáci, tedy klienti, kteří nejsou a 

v posledních 3 letech nebyli konzumenti nikotinu. Zvýhodňujeme také osoby absolvující pravidelné 

preventivní prohlídky u praktického lékaře nebo u gynekologa a urologa,“ upřesňuje Martin Švec. Výše 

slevy je vedle životního stylu závislá i na věku klienta a typu zvoleného krytí. 
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Investiční životní pojištění FairLife lze využít k zajištění potřeb ve stáří, na zajištění hypotéky nebo rodiny 

pro případ nepříznivé události. 


