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Přehled rozsahu pojištění – FLEXI RISK 
Pojištění Vstupní 

věk
Výstupní 

věk Pojistná částka Volitelnost po

Povinné pojištění

Pojištění smrti 
– možnost sjednání klesající 

pojistné částky (lineárně nebo 
anuitně)

– možnost sjednání individuálního 
konce pojištění

18–70 let max. 80 let

min. 10 000 Kč 
min. 50 000 Kč (pokud je 
sjednána klesající pojistná 
částka)
max. neomezeno

1 000 Kč

Doplňková a úrazová složka pojištění (PP FLEXI RISK)

Pojištění vážných nemocí
– s jednorázovou výplatou

– možnost sjednání klesající 
pojistné částky (lineárně nebo 
anuitně)

– možnost sjednání 
individuálního konce pojištění

– s flexibilní výplatou
– možnost sjednání 

individuálního konce pojištění

18–65 let max. 70 let

min. 10 000 Kč
min. 50 000 Kč (pokud je 
sjednána klesající pojistná 
částka)
max. 10 000 000 Kč

1 000 Kč

Pojištění invalidity 3. stupně 
nebo dlouhodobé péče (ve stupni 
závislosti II a vyšším)
Pojištění invalidity 2. stupně
Pojištění invalidity 1. stupně
– úraz nebo nemoc
– možnost sjednání klesající 

pojistné částky (lineárně nebo 
anuitně)

– možnost sjednání individuálního 
konce pojištění

18–65 let max. 70 let

min. 10 000 Kč
min. 50 000 Kč (pokud je 
sjednána klesající pojistná 
částka)
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

Pojištění pracovní neschopnosti
– úraz nebo nemoc (max. 548 dnů)
–  možnost sjednání individuálního 

konce pojištění

18–70 let max. 75 let min. 50 Kč/den
max. 3 000 Kč/den 50 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 
(plníme dle oceňovacích tabulek)
– s desetinásobnou progresí 

s plněním od 0,5 % tělesného 
poškození

18–70 let max. 80 let min. 10 000 Kč
max. 2 000 000 Kč 1 000 Kč

Pojištění léčení úrazu 
(plníme dle oceňovacích tabulek) 18–70 let max. 80 let min. 50 Kč/den

max. 3 000 Kč/den 50 Kč

Pojištění hospitalizace
– úraz nebo nemoc (max. 730 dnů) 18–70 let max. 75 let min. 50 Kč/den

max. 3 000 Kč/den 50 Kč
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