
1. Neuvěřitelně srozumitelné podmínky 
Někteří říkali, že už je mají, ale teprve Pillow přinesla poradcům a klientům jednoduché podmínky bez háčků a kliček! 
Vše na 15 stranách včetně tabulek a pojistná smlouva na jediné!

2. Hladká výplata škod bez vytáček 
Pojistné podmínky bez nesmyslných výluk a zbytečného krytí (např. pohmožděniny) znamenají jediné: férová 
likvidace pojistných událostí. Klient i likvidátor vidí situaci zcela jasně, očekávání je v souladu s realitou.

3. Bleskově rychlá likvidace škod 
Jednotlivé polštáře jsme nastavili tak, aby bylo možné vyplatit peníze co nejdříve. Nemáme žádné denní odškodné 
úrazem s čekáním na konec léčení, ale jasné procento s výplatou ihned po doložení typu zlomeniny.

4. Snadnost pojištění úrazu a nemoci včetně garancí 
Neživotní pojištění zjednodušuje proces sjednání pojištění, kdy nejsou vyžadovány ověření typu FATCA, CRS, PEP. 
Zároveň má klient v podmínkách jistotu nevypověditelnosti na výročí a po škodě pro potřebné polštáře. 

5. Svobodná stavebnice bez povinné části 
První pojištění osob, které nemá žádnou část povinnou. Zatímco u jiných produktů musí být povinně vybraná složka 
pojištění, u pojištění úrazu a nemoci vše záleží opravdu jen na potřebách klienta. 

6. Úrazové, rizikové nebo zcela flexibilní pojištění 
Invalidita, pracovní neschopnost, hospitalizace atd. – každý z těchto polštářů lze sjednat pro případ úrazu nebo pro 
případ nemoci. Snadno tak lze nastavit čistě úrazové pojištění nebo kombinaci pro potřebné zajištění.

7. Od kolébky do 85 let 
Pojištění úrazu a nemoci lze sjednat pro nezletilé od 6 týdnů věku nebo pro dospělé od 18 do 70 let. Maximální 
výstupní věk je až 85 let pro polštáře Trvalé následky úrazu, Zlomeniny a popáleniny a Hospitalizace.

8. Automatizované vyhodnocení zdravotního dotazníku 
Zdravotní dotazník lze vyplnit nejen během kalkulace ceny pojištění, klient ho může vyplnit sám ve svém soukromí, 
kde má informace potřebné k jeho vyplnění. 

9. Trvalé následky i pro nemoc 
Polštář Závažné nemoci obsahuje 15 diagnóz, Trvalé následky nemoci jich zahrnuje nekonečno. Důležitá totiž není 
diagnóza, ale následek, který pro život člověka má: slepota, hluchota, transplantace, závislost na péči atd.

10. Sporty srozumitelně a včetně zážitků 
Nejjednodušší způsob, jak pojištěnému říct, zda daná aktivita je či není pojištěna, je vše popsat v podmínkách. 
Věnovali jsme tomuto tématu jednu stránku a díky ní je vše naprosto jasné.

11. Peněženka a akceptace zaplacením 
Místo podpisu akceptace zaplacením. Stačí zaplatit první platbu z bankovního účtu vedeného na pojistníka (pro 
ověření totožnosti). A díky unikátní peněžence lze další platby hradit společně s dalšími smlouvami.

12.  Nejlepší cena pro nekuřáky bez nadváhy 
Nejlepší cenu nemůžeme mít pro každého. Naší strategií je být volbou číslo jedna pro lidi se zdravým životním 
stylem, tedy pro nekuřáky s normální váhou a bez závažných záznamů v osobní anamnéze.

Partner na celý život.
Pro velké i malé.  Pro úraz i nemoc.
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