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 Dobře naložit s penězi je …           
 
 

Pojištění je o víc jak 30 % levnější, než běžná pojištění na trhu a u dětí dokonce až o 80 % levnější. 
Komplexní životní pojištění je spojení životního pojištění, doplňkové a úrazové složky pojištění a investic do fondů. Je možno 

garantovat zhodnocení 2,4 %. Pojištění lze sjednat pro dvě dospělé osoby a max. 5 dětí. Minimální pojistné 300 Kč/měsíc (dvojice 
600 Kč/měsíc). Je možno vkládat mimořádné pojistné min. 500 Kč. Pojištění je možno navyšovat, snižovat, přerušit, vybírat kapitál  
i opakovaně, přidávat, ubírat pojištěné osoby, měnit rizika. Produkt je vhodný pro dlouhodobou tvorbu kapitálu (více jak 10 let). Na 
tento produkt Vám může přispívat i zaměstnavatel. A můžete si navýšit měsíční mzdu o 395–797 Kč. Výběr možný za 30 
dní.  
 

Vstupní a výstupní věk  -  Dospělá osoba vstupní věk 18-70 let, výstupní věk max.75 let (omezeně až 97 let) 
                                         -  Děti vstupní věk 0-nedovršených 18 let,výstupní věk 25 let (i když pracuje a má vlastní děti). 
 

Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin (životní pojistka) 

je možno individuální konec pojistného rizika max. do 75 let. U dvojice dožití se věku mladšího z dvojice. Částky  
10 000 Kč neomezeně. V případě smrti pojištěné osoby v průběhu trvání pojištění vyplatí pojistitel sjednanou pojistnou částku pro 
případ smrti z jakýchkoliv příčin nebo kapitálovou hodnotu smlouvy (pokud je vyšší).  
 

Pojištění velmi vážných onemocnění  

Vstupní věk 18–64 let, max. výstupní věk 65 let. Možno sjednat individuální konec pojištění. V případě potvrzené lékařské diagnózy 
a dožití se 30 dnů po diagnóze velmi vážného onemocnění (infarkt myokardu, rakovina, náhlá cévní mozková příhoda-mozková 
mrtvice, totální ledvinové selhání, transplantace životně důležitých orgánů, operace aorty, nitrolební nádor, slepota, hluchota, 
paraplegie, tetraplegie, hemiplegie, koma, demence včetně Alzheimerovy choroby, Parkinsonova nemoc, operace věnčitých tepen  
z důvodu ischemické choroby srdeční, roztroušená skleróza, závažná onemocnění způsobená přisátím klíštěte, bakteriální 
meningitida, encefalitida, Creutzfeldt-Jakobova nemoc, těžké popáleniny, onemocnění plic způsobující dechovou nedostatečnost) 
vyplatí pojistitel pojistnou částku pro případ velmi vážných onemocnění, a toto pojištění u pojištěného zaniká. Do tří měsíců od 
počátku smlouvy se neplní. Volitelný rozsah pojistné částky pro pojištěného je min. 10 000 Kč a max. 4 000 000 Kč. 
 

Pojištění velmi vážných onemocnění - dítě  

Vstupní věk 0–18 let (nedovršených), max. výstupní věk 25 let. V případě potvrzené lékařské diagnózy a dožití se 30 dnů po 
diagnóze velmi vážného onemocnění u pojištěného dítěte, a to i v důsledku úrazu (rakovina, nitrolební nádor, transplantace životně 
důležitých orgánů, totální ledvinové selhání, operace aorty, slepota, hluchota, paraplegie, tetraplegie, hemiplegie, koma, mozková 
obrna, meningitida, encefalitida, virová hepatitida, aplastická anémie, diabetes mellitus I. typu závislý na inzulinu, stavy vedoucí  
k syndromu krátkého střeva s nutností totální parenterální umělé výživy, operace srdeční chlopně, získané chronické srdeční 
onemocnění, astma bronchiale, epilepsie, revmatická horečka, tetanus), vyplatí pojistitel pojistnou částku a toto pojištění zaniká. 
Volitelný rozsah pojistné částky pro pojištěné děti pojištěného je min. 10 000 Kč a max. 1 000 000 Kč. 
 

Pojištění plné invalidity s jednorázovou výplatou pojistné částky (následkem úrazu nebo následkem úrazu i nemoci)  

Vstupní věk 18–62 let, max. výstupní věk 65 let. V případě uznání plné invalidity 3. stupně bude vyplacena pojistná částka pro 
případ plné. Možno sjednat i pojištění invalidity 1.a 2. stupně invalidity a toto pojištění u pojištěného zaniká. Volitelný rozsah pojistné 
částky pro dospělého pojištěného je min. 10 000 Kč a max. 4 000 000 Kč. 
 

Pojištění zproštění od placení pojistného  

Vstupní věk 18-62 let, max. výstupní věk 65 let. Pojistník, který je zároveň pojištěným, bude zproštěn od povinnosti platit celkové 
běžné pojistné, jestliže byl během trvání pojištění uznán plně invalidním. Čekací lhůta je 2 roky a nevztahuje se na případy, kdy se 
pojištěný stal plně invalidním z důvodu úrazu.  
 

Pojištění kapitálové hodnoty 

Vstupní věk 18–70 let, max. výstupní věk 75 let. V případě smrti poslední pojištěné dospělé osoby na smlouvě pojistitel vyplatí 
kapitálovou hodnotu smlouvy ke dni nahlášení pojistné události, maximálně však ve 100 % výši pojistné částky pro případ smrti  
z jakýchkoliv příčin. 
 

Pojištění plné invalidity nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty 

Vstupní věk 18–62 let, max. výstupní 65 let. V případě, že se pojištěný stal v průběhu trvání pojištění plně invalidní nebo mu 
byl přiznán příspěvek na péči (nejdříve však po dvou letech trvání od počátku tohoto pojištění – neplatí pro plnou invaliditu  
v důsledku úrazu), bude pojistitel od prvního dne následujícího měsíce vyplácet v předem dohodnutých obdobích (měsíc, čtvrtletí, 
pololetí nebo rok) v pojistné smlouvě dohodnutou rentu. Renta je pojistitelem valorizována. Jestliže v průběhu výplaty renty pojištěný 
nepřestane být plně invalidní nebo nezačne být schopen samostatně vykonávat aktivity běžného života, bude renta vyplácena do 
konce života pojištěného. V případě smrti pojištěného bude výplata renty ukončena bez náhrady. Volitelný rozsah pojistné částky 
pro dospělého pojištěného je min. 3 000 Kč/ měsíc a max. 30 000 Kč/měsíc. 
 

Pojištění doživotní kapitálové renty 

Vstupní věk 18–59 let, renta vyplácena při dožití se 60 let věku pojištěného. V případě dožití se sjednaného konce pojištění začne 
pojistitel pojištěnému vyplácet od prvního dne následujícího měsíce v předem dohodnutých obdobích (měsíc, čtvrtletí, pololetí nebo 
rok) v pojistné smlouvě dohodnutou rentu. Při výplatě renty je výnos zdaněn srážkovou daní ve výši 15 %. Renta bude vyplácena do 
konce života pojištěného. V případě smrti pojištěného bude výplata renty ukončena bez náhrady. Renta je pojistitelem valorizována. 
Volitelný rozsah pojistné částky pro dospělého pojištěného je min. 3 000 Kč/měsíc a max. 30 000 Kč/měsíc. Pozn. toto pojištění 
musí být sjednáváno vždy do 60 let. 
 

Pojištění pro případ smrti následkem úrazu 

Dospělý pojištěný - Vstupní věk 18–70 let, max. výstupní 75 let. Volitelný rozsah pojistné částky pro dospělého pojištěného je   
                                min. 10 000 Kč max. 10 000 000 Kč. 
Pojištěné dítě    - Vstupní věk 0–18 let (nedovršených), max. výstupní 25 let. Volitelný rozsah pojistné částky pro pojištěné  
                                děti je min. 10 000 Kč a max. 50 000 Kč. 
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Pojištění trvalých následků úrazu (možnost od 0,5 % nebo 10 % trvalého poškození)  

Utrpí-li pojištěný úraz, jehož trvalé následky dosáhnou alespoň 0,5 % nebo 10 % trvalého poškození, vyplatí pojistitel příslušné 
procento ze sjednané pojistné částky. 
Se zahrnutím progrese je pojistné plnění vypláceno takto:  
od 0,5 % do 25 % včetně příslušného % z jednonásobku PČ, nad 25 % do 50 % včetně příslušného % z dvojnásobku PČ, 
nad 50 % do 75 % včetně příslušného % z trojnásobku PČ, nad 75 % do 100 % včetně příslušného % ze čtyřnásobku PČ. 
Dospělý pojištěný -  Vstupní věk 18–70 let, max. výstupní 75 let. Volitelný rozsah pojistné částky pro dospělého pojištěného je  
                                 min. 10 000 Kč a max. 2 500 000 Kč. 
Pojištěné dítě        -  Vstupní věk 0–18 let (nedovršených), max. výstupní 25 let. Volitelný rozsah pojistné částky pro pojištěné  
                                 děti je min. 10 000 Kč a max.1 000 000 Kč. U dětí je jedna riziková skupina (bez přirážek sport). Trvalé            
                                 následky jsou u dětí od 0,5 %. 
 

Pojištění denního odškodného – úraz 

Dojde-li k úrazu, jehož doba léčení dosáhla alespoň 8 dnů, vyplatí pojistitel stanovené denní odškodné za každý den léčení úrazu  
a to od prvého dne, včetně sobot, nedělí a svátků. Nemusí být pracovní neschopnost. 
Dospělý pojištěný - Vstupní věk 18–70 let, max. výstupní 75 let. Volitelný rozsah pojistné částky pro dospělého pojištěného je  
                                min. 50 Kč/den a max. 3 000 Kč/den. Max. počet dnů pro dospělého pojištěného, za které vyplatí pojistitel   
                                pojistné plnění, je 365 dnů. 
Pojištěné dítě        - Vstupní věk 0–18 let (nedovršených), max. výstupní 25 let. Volitelný rozsah pojistné částky pro pojištěné  
                                děti je min. 50 Kč/den a max. 1 000 Kč/den. Max. počet dnů pro pojištěné dítě, za které vyplatí pojistitel  
                                pojistné plnění, je 180 dnů. 
 

Připojištění k dennímu odškodnému – denní odškodné nad limit stanovený oceňovací tabulkou 

Připojištění k dennímu odškodnému lze sjednat pouze tehdy, pokud je sjednáno pojištění denního odškodného. Dojde-li k úrazu  
a vznikne nárok na pojistné plnění z denního odškodného a celková doba léčení bude delší než maximální doba stanovená 
oceňovací tabulkou, vyplatí pojistitel za každý den nezbytného léčení úrazu nad maximální dobu stanovenou oceňovací tabulkou, 
sjednané denní odškodné. 
Dospělý pojištěný - Vstupní věk 18–70 let, max. výstupní 75 let. Max. počet dnů pro dospělého pojištěného, za které vyplatí  
                                pojistitel pojistné plnění, je 548 dnů. 
Pojištěné děti        - Vstupní věk 0–18 let (nedovršených), max. výstupní 25 let. Max. počet dnů pro pojištěné dítě, za které  
                                vyplatí pojistitel pojistné plnění, je 365 dnů. 
 

Pojištění hospitalizace – úraz a nemoc 

Dospělý pojištěný 
Vstupní věk 18–70 let, max. výstupní 75 let. V případě hospitalizace pojištěného z důvodu úrazu nebo nemoci trvající min. 24 
hodin vyplatí pojistitel pojistné plnění ve smluvně stanoveném denním rozsahu od prvního dne hospitalizace za každý započatý den 
hospitalizace. Základní čekací doba pro hospitalizaci z důvodu nemoci jsou 2 měsíce od počátku tohoto pojištění. Pojištěný nemusí 
dokládat pracovní neschopnost. Volitelný rozsah pojistné částky pro dospělého pojištěného je min. 50 Kč/den  
a max. 3 000 Kč/den. Max. počet dnů pro dospělého pojištěného, za které vyplatí pojistitel pojistné plnění, je 730 dnů.  
Pojištěné děti  
Vstupní věk 0–18 let (nedovršených), max. výstupní 25 let. V případě hospitalizace pojištěného dítěte z důvodu úrazu nebo nemoci 
trvající min. 24 hodin vyplatí pojistitel pojistné plnění ve smluvně stanoveném denním rozsahu od prvního dne hospitalizace za 
každý započatý den hospitalizace. Základní čekací doba pro hospitalizaci z důvodu nemoci jsou 2 měsíce od počátku tohoto 
pojištění. Volitelný rozsah pojistné částky pro pojištěné dítě je min. 50 Kč/den a max. 1 000 Kč/den. Maximální počet dnů, za které 
poskytne pojistitel pojistné plnění, je 365 dnů. 
 

Pojištění pracovní neschopnosti - nemoc 

Vstupní věk 18–70 let, max. výstupní věk 75 let. V případě pracovní neschopnosti z důvodu nemoci pojištěného vyplatí pojistitel 
pojistné plnění ve smluvně stanoveném denním rozsahu následně od 15., 29. a 57. dne trvání pracovní neschopnosti. V prvních  
2 měsících od počátku smlouvy není vyplaceno pojistné plnění (tzv. čekací doba). Taktéž při navýšení částky. Volitelný rozsah 
pojistné částky pro dospělého pojištěného je min. 50 Kč/den a max. 3 000 Kč/den. Max. počet dnů, za které pojistitel vyplatí pojistné 
plnění, je 548 dnů. Připojištění úrazu k pracovní neschopnosti od 15., 29.a 57. dne.  
                                                                                 .                     
Další výhody produktu: 

 Předběžné pojistné krytí od 3. dne  po podpisu návrhu do doby, než začne platit smlouva. 
 Pojištění rizikových rekreačních sportů 30 dní v roce zdarma.  Jedná se například o tyto sporty:  

horolezectví ,bungee  jumping,  potápění s kyslíkovým přístrojem, rafting a další adrenalinové sporty.  
 Bonus 10 % z ceny, které platíte za rizika, pokud 5 let nečerpáte pojistnou událost.  
 Bonus 5 % za věrnost pojišťovně – počítá se z celkové částky, kterou jste zaplatil(a)  za  pojištění po 

dobu 15 let a více.  
 

Příklad: Jak zlevní bonusy skutečnou cenu pojištění. 
Od 30 do 65 let zaplaceno 374 220 Kč (891 Kč měs). Na konci kapitál včetně bonusů při zhodnocení 5,5 %  111 991 Kč. 
 

 
 
 
 

 
Příklad: Jak zlevní bonusy skutečnou cenu pojištění, pokud si k pojištění 891 Kč měsíčně, přidáte spoření 
                  109 Kč měsíčně. 
Od 30 do 65 let zaplaceno 420 000 Kč (1 000 Kč měs.). Na konci kapitál včetně bonusů při zhodnocení 5,5%  221 111 Kč. 

 
 
. 

Zaplaceno 374 220 Kč (891 Kč měsíčně) 
Vráceno 111 991 Kč  Sleva 29,93 % z ceny pojištění 
Skutečně zaplaceno 262 229 Kč (624 Kč měsíčně) 

Zaplaceno 420 000 Kč (1 000 Kč měsíčně) 
Vráceno 221 111 Kč  Sleva 52,65 % z ceny pojištění 
Skutečně zaplaceno 198 889 Kč (474 Kč měsíčně) 


