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PŘEHLED ROZSAHU POJIŠTĚNÍ  
– FLEXI životní pojištění

Pojištění Vstupní věk Výstupní věk Pojistná částka Volitelnost po

Dospělý pojištěný (max. 2 dospělé pojištěné osoby)

Základní pojištění

Základní pojištění smrti  
(možnost sjednání individuálního 
konce)

PČ pro 1. a 2. dospělého
pojištěného je možné sjednat 
pouze ve stejné výši

A.

18–70 let

A.

max. 80 let

A.
min. 10 000 Kč
max. neomezeno

1 000 Kč

B.
71–95 let,  
na dobu 5 let,
s možností
prodloužení 
max. do 100 
let

B.

max. 100 let

B.
Pouze 10 000 Kč.
Lze sjednat
pojištění pouze pro 
jednoho dospělého.

×

Pojištění dožití se sjednaného
konce pojištění dtto × ×

Doplňková a úrazová složka pojištění (SPP FLEXI ŽP, čl. 10)
(PČ pro 1. a 2. dospělého pojištěného je možné sjednat v různé výši)
 Doplňkové pojištění smrti – 
možnost sjednání konstantní a/
nebo klesající pojistné částky 
(lineárně nebo anuitně), u každé 
varianty pojistné částky je možné 
sjednat individuální konec        

18–70 let max. 80 let min. 10 000 Kč,  
max. neomezeno 1 000 Kč

 Pojištění vážných nemocí 
a úrazů – možnost sjednání 
konstantní a/nebo klesající 
pojistné částky (lineárně nebo 
anuitně), v rámci pojistné částky 
je dále možné zvolit základní 
nebo kompletní variantu pojištění 
a také individuální konec

18–65 let max. 70 let min. 10 000 Kč
max. 10 000 000 Kč 1 000 Kč

Připojištění na novotvary in situ 18–65 let max. 70 let

30 % z pojistné částky 
pojištění vážných 
nemocí a úrazů; min. 
10 000 Kč

1 000 Kč

 Pojištění invalidity (3. stupně) 
nebo dlouhodobé péče 
(ve stupni závislosti II a vyšším) 
– možnost sjednání konstantní 
a/nebo klesající pojistné částky 
(lineárně nebo anuitně), v rámci 
pojistné částky je dále možné 
zvolit variantu úraz nebo úraz 
nebo nemoc a také individuální 
konec
 
Pojištění invalidity 2. stupně
 
Pojištění invalidity 1. stupně

18–65 let max. 70 let

min. 10 000 Kč
max. 10 000 000 Kč 
(platí pro každý stupeň 
invalidity)

za invaliditu 3. stupně, 
resp. dlouhodobou 
péči, následkem 
úrazu vzniklého při 
dopravní nehodě 
vyplácíme dvojnásobek 
pojistné částky platné 
ke dni vzniku úrazu 
– maximálně však 
1 000 000 Kč

1 000 Kč
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 Pojištění zproštění od placení 
pojistného (z důvodu invalidity 
3. st. nebo dlouhodobé péče)

18–62 let 65 let × ×

Pojištění kapitálové hodnoty 18–70 let max. 80 let max. 100 % pojistné částky 
pojištění smrti ×

 Pojištění invalidity (3. stupně) 
nebo dlouhodobé péče 
s výplatou doživotní renty

18–62 let 65 let min. 3 000 Kč/měsíc
max. 30 000 Kč/měsíc 1 000 Kč

 Pojištění doživotní  
kapitálové renty 18–59 let

Renta bude 
vyplácena 
při dožití se 
60 let věku 
pojištěného.

min. 3 000 Kč/měsíc
max. 30 000 Kč/měsíc 1 000 Kč

Pojištění trvalých následků 
nemoci 18–65 let 70 let min. 10 000 Kč

max. 2 500 000 Kč 1 000 Kč

Pojištění smrti následkem úrazu 18–70 let max. 80 let

min. 10 000 Kč
max. 10 000 000 Kč

za smrt následkem úrazu 
při dopravní nehodě 
vyplácíme dvojnásobek 
pojistné částky platné 
ke dni vzniku úrazu 
– maximálně však 
1 000 000 Kč

1 000 Kč

 Pojištění trvalých následků 
úrazu  
–  se čtyřnásobnou/

desetinásobnou progresí 
s plněním od 0,5 % tělesného 
poškození  
a/nebo

Pojištění trvalých následků 
úrazu  
–  se čtyřnásobnou/

desetinásobnou progresí 
s plněním od 10 % tělesného 
poškození

18–70 let max. 80 let

min. 10 000 Kč
max. 4 000 000 Kč pro 
variantu se čtyřnásobnou 
progresí
max. 1 000 000 Kč pro 
variantu s desetinásobnou 
progresí

max. 4 000 000 Kč pro 
součet obou variant 
pojištění

1 000 Kč

Pojištění denního odškodného  
–  úraz (DO8 a/nebo DO29)  

s možností progrese  
(max. 365 dnů)

18–70 let max. 80 let

min. 100 Kč/den
max. 3 000 Kč/den (platí 
i pro součet obou variant 
pojištění – DO8 a DO29) 
max. 1 000 Kč/den pro 
variantu s progresí (platí 
i pro součet obou variant 
pojištění – DO8 a DO29, 
pokud jsou obě sjednány 
s progresí)

50 Kč

Pojištění hospitalizace  
–  úraz a/nebo úraz nebo nemoc  

(max. 730 dnů)
18–70 let

max. 80 let pro 
variantu úraz

max. 75 let pro 
variantu úraz 
nebo nemoc

min. 100 Kč/den
max. 3 000 Kč/den (platí 
i pro součet obou variant 
pojištění)

50 Kč

  Pojištění pracovní neschopnosti  
–  nemoc (následně od 15. a/nebo 

od 29. a/nebo od 57. dne trvání 
PN)

18–70 let 75 let

min. 100 Kč/den
max. 3 000 Kč/den 
(v součtu dle zvolených 
variant PN15, PN29, PN57)

50 Kč

Pojištění ošetřování  
–  úraz nebo nemoc  

(max. 365 dnů)
18–65 let 70 let min. 100 Kč/den

max. 650 Kč/den 50 Kč
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Dětská pojištění (SPP FLEXI ŽP, čl. 11) (max. 5 dětí; lze sjednat různý rozsah pojištění)

Pojištění vážných nemocí 
a úrazů 0–18 let max. 25 let* min. 10 000 Kč

max. 10 000 000 Kč 1 000 Kč

Připojištění na novotvary in situ 0–18 let max. 25 let*
30 % z pojistné částky 
pojištění vážných nemocí 
a úrazů; min. 10 000 Kč

1 000 Kč

Pojištění invalidity nebo 
dlouhodobé péče  
(úraz nebo nemoc)

0–18 let max. 25 let*

min. 10 000 Kč
max. 10 000 000 Kč

za invaliditu 3. stupně, 
resp. dlouhodobou 
péči, následkem úrazu 
vzniklého při dopravní 
nehodě vyplácíme 
dvojnásobek pojistné 
částky platné ke dni vzniku 
úrazu – maximálně však 
1 000 000 Kč

1 000 Kč

Pojištění smrti 0–18 let max. 25 let* min. 10 000 Kč
max. 100 000 Kč** 1 000 Kč

Pojištění trvalých následků 
úrazu  
(čtyřnásobná progrese od 0,5 % 
tělesného poškození)

0–18 let max. 25 let* min. 10 000 Kč
max. 4 000 000 Kč 1 000 Kč

Pojištění denního odškodného  
–  úraz s možností progrese  

(max. 365 dnů)
0–18 let max. 25 let*

min. 100 Kč/den
max. 800 Kč/den  
max. 300 Kč/den pro 
variantu s progresí

50 Kč

Pojištění hospitalizace  
–  úraz nebo nemoc  

(max. 365 dnů)
0–18 let max. 25 let* min. 100 Kč/den

max. 1 000 Kč/den 50 Kč

Pojištění ošetřování  
–  úraz nebo nemoc  

(max. 365 dnů)

2 roky 
(dovršené)  

– 17 let 
(celorok)

max. 18 let 
(pojištění končí 
nejpozději 
poslední 
den měsíce 
předcházejícího 
pojistně-
technickému 
období, 
ve kterém se 
pojištěné dítě 
dožije 18 let)

min. 100 Kč/den
max. 650 Kč/den 50 Kč

*    Mezi dovršenými 18 lety a nedovršenými 25 lety dítěte je možné žádostí o změnu prodloužit dobu trvání pojištění 
do 30 let.

** V součtu pojistných částek na všech pojistných smlouvách max. 1 000 000 Kč.


