
SLEVY
Sleva za komplexní rozsah pojištění
Součet pojistných částek je stanoven v minimální výši 500 000 Kč.
Vybraná pojištění pro výpočet součtu pojistných částek:
• základní pojištění smrti, doplňkové pojištění smrti,
• pojištění vážných nemocí a úrazů dospělého pojištěného,
• pojištění invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče dospělého pojištěného.

Pro výpočet součtu pojistných částek platí následující pravidla:
•      pojistné částky se sčítají společně přes obě dospělé pojištěné osoby (včetně základní pojistné částky 

pojištění smrti),
•      pojištění sjednaná s klesající pojistnou částkou se započítávají jednou polovinou sjednané pojistné 

částky daného pojištění, a to po celou dobu trvání daného pojištění.

Slevu uplatňujeme na rizikové pojistné následujících pojištění sjednávaných pro dospělého pojištěného:
• základní pojištění smrti,
• doplňkové pojištění smrti,
• pojištění vážných nemocí a úrazů – základní/kompletní varianta,
• připojištění na novotvary in situ,
• pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče (1., 2., i 3. stupeň invalidity) úraz/úraz nebo nemoc,
• pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty.
Slevu uplatníme pro všechna výše uvedená pojištění ve stejné výši. V průběhu trvání pojištění může být 
sleva různá podle aktuálně sjednaných pojištění v jednotlivých letech.

Dle součtu pojistných částek vybraných pojištění a výše uvedených pravidel je sleva následující:
• suma pojistných částek v rozsahu od 500 000 Kč do 999 999 Kč – sleva 10 %
• suma pojistných částek v rozsahu od 1 000 000 Kč do 1 499 999 Kč – sleva 15 %
• suma pojistných částek v rozsahu od 1 500 000 Kč výše – sleva 20 %

Sleva za věrnost od 8. roku trvání smlouvy
• můžeme od 8. roku trvání smlouvy přiznat slevu z pojistného

Sleva za věrnost od 5. roku před koncem smlouvy
• pokud smlouva trvá 18 let a více, můžeme od 5. roku před koncem smlouvy přiznat slevu z pojistného

Přiznání a výše slev za věrnost závisí zejména na věku pojištěného, rozsahu pojištění a délce pojistné doby.
Slevy přiznáme, pokud budou vypočteny v minimální výši 30 Kč.
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POPLATKY

Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu zdarma

Poplatky spojené s pojistnými událostmi

všechny zálohy na pojistné plnění na základě žádosti klienta zdarma

výplata pojistného plnění poštovní poukázkou
30 Kč

(strháváme z vypláceného
pojistného plnění)

Poplatky spojené s ukončením pojistné smlouvy 
(na úhradu nákladů spojených se správou a ukončením pojistné smlouvy)

Např.:
výpovědí kdykoliv v průběhu trvání,
pro neplacení pojistného,
zánikem pojistného zájmu či pojistného nebezpečí,
odstoupení od pojistné smlouvy ze strany nás jako pojišťovny.

350 Kč

PŘEDBĚŽNÉ KRYTÍ
Vztahuje se na úrazová pojištění (vyjma pojištění smrti) platná ke dni počátku pojištění max. do této výše:

POJIŠTĚNÍ DOSPĚLÝCH OSOB

pojištění smrti 
základní i doplňkové pojištění v součtu

300 000 Kč

pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče – úraz
za každý stupeň invalidity samostatně 

300 000 Kč

pojištění invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče   
– úraz při dopravní nehodě

300 000 Kč

pojištění smrti následkem úrazu 1 500 000 Kč

pojištění smrti následkem úrazu při dopravní nehodě 1 000 000 Kč

pojištění trvalých následků úrazu v součtu za obě varianty 1 500 000 Kč

pojištění denního odškodného – úraz v součtu za obě varianty 650 Kč/den

pojištění hospitalizace – úraz 650 Kč/den

připojištění úrazu k pracovní neschopnosti 
v součtu za všechny sjednané varianty připojištění 

650 Kč/den

POJIŠTĚNÍ DĚTÍ

pojištění smrti 100 000 Kč

pojištění trvalých následků úrazu 1 500 000 Kč

pojištění denního odškodného – úraz 800 Kč/den

pojištění denního odškodného – úraz s progresí 300 Kč/den

pojištění hospitalizace – úraz 1 000 Kč/den
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PARAMETRY PRODUKTU

Minimální pojistné při vstupu do pojištění či při technické změně pojištění

měsíčně  300 Kč

čtvrtletně  900 Kč

pololetně  1 800 Kč

ročně  3 600 Kč

Nejsme povinni vyplatit přeplatky pojistného do částky 20 Kč (včetně).

Při sjednání nabídky či při žádosti o provedení technické změny nesmí běžné pojistné po uplatnění všech 
výše uvedených slev (vyjma slevy za věrnost „5 let před koncem trvání pojistné smlouvy“) klesnout pod 
hranici minimálního pojistného pro danou frekvenci placení.

Pojistné může klesnout pod minimální hranici od 8. roku trvání pojistné smlouvy po uplatnění slevy za 
věrnost. Pokud však následně požádáte o technickou změnu, platí opět podmínka dodržení hranice 
minimálního pojistného dle frekvence placení. V období 5 let před koncem trvání pojistné smlouvy již 
nemusí být dodrženo minimální pojistné dle frekvence placení ani po technické změně.

Anuitně klesající pojistná částka
Klesání můžete nastavit dle úroku úvěru, a to v rozmezí od 0,5 % do 20 % (s max. 2 desetinnými místy).

Minimální rozsah pojištění
• pro základní pojištění smrti je stanovena minimální  pojistná částka ve výši 100 000 Kč v případě, kdy 

na smlouvě nebude současně sjednáno žádné další pojištění
• pokud bude sjednáno i jiné pojištění než pouze základní pojištění smrti, je stanovena minimální pojistná 

částka ve výši 10 000 Kč


