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Předsmluvní dokumentace
Z7020R
FLEXI RISK

PRODUKTOVÝ LIST FLEXI RISK
Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019

Co pojištění nabízí
Jedná se o čistě rizikové životní pojištění bez možnosti pravidelného investování a mimořádných vkladů.

Pro koho je pojištění určeno
Pojištění lze sjednat pro jednu dospělou osobu.
Pojistník musí být zároveň pojištěným.

Vstupní a výstupní věk pojistníka/pojištěného
Vstupní věk: dovršených 18 let k datu sjednání nabídky – 70 let
Výstupní věk: 80 let

Na jakou dobu se pojištění sjednává
• minimální doba trvání pojištění je 5 let
• maximální doba trvání pojištění je do roku, ve kterém se dožijete maximálně 80 let
•	počátek pojištění nejdříve od 0.00 hod. dne následujícího po datu sepsání – počátek pojištění lze odložit
maximálně o 3 měsíce
•	konec smlouvy ve 24.00 hod. dne předcházejícího výročnímu dni v roce, ve kterém dosáhnete sjednaného
výstupního věku

Jakým způsobem můžete pojištění platit
S frekvencí:
měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční
Formou:
inkasa z účtu, SIPO, e-fakturou nebo jiným způsobem (složenka, bankovní převod, trvalý příkaz)
Minimální běžné pojistné při vstupu do pojištění nebo při žádosti o změnu
Měsíčně

300 Kč

Čtvrtletně

600 Kč

Pololetně

900 Kč

Ročně

1 200 Kč
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Údaje potřebné pro platbu pojistného
Číslo účtu: 030015-1205841369/0800
Variabilní symbol: číslo smlouvy/nabídky

Způsob fungování pojištění
Zaplacené pojistné

pokrývá

náklady na pojistné
krytí (rizikové pojistné)

= spotřebovává se

Pojištění FLEXI RISK nevytváří kapitálovou hodnotu. Běžně placené pojistné je tedy spočítáno na pokrytí pojištěných
rizik. Dožitím se sjednaného věku pojištění končí bez náhrady.

Základní informace o nabízeném produktu
Vlastnosti jednotlivých druhů pojištění
Pojištění
Popis pojištění
Pojištění smrti
• povinné pojištění
• vstupní a výstupní věk:
– vstupní věk 18–70 let
– maximální výstupní věk 80 let
– minimální doba trvání pojištění je 5 let
• minimální pojistná částka je 10 000 Kč (pro klesající pojistnou částku je min.
50 000 Kč)
maximální pojistná částka není omezena
• toto pojištění můžete sjednat s klesající pojistnou částkou (lineárně nebo anuitně)
• u tohoto pojištění můžete sjednat individuální konec – k výročnímu dni po dovršení
stanoveného věku nastavíme pojistnou částku na 10 000 Kč
• v případě smrti vyplatíme obmyšlenému pojistnou částku platnou k datu úmrtí
a pojištění k datu úmrtí končí, ukončena je i celá pojistná smlouva
• Terminální stadium onemocnění
– se vyskytuje u různých onemocnění, jejichž průběh vede s vysokou
pravděpodobností k úmrtí do 12 měsíců od data potvrzení příslušné prognózy
(onemocnění musí být potvrzeno příslušným lékařem specialistou – tj.
onkologem, kardiologem apod.)
– v případě terminálního stadia onemocnění vyplácíme zálohu ve výši 60 %
z pojistné částky sjednané pro pojištění smrti
– plnění za terminální stadium onemocnění neposkytneme, nastane-li pojistná
událost v období:
a) do dvou let ode dne počátku pojištění
anebo
b) kratším dvou let před koncem doby trvání tohoto pojištění
– v případě, kdy jste v posledních dvou letech před potvrzením prognózy
terminálního stadia zvýšil pojistnou částku pojištění smrti, vyplatíme příslušné
procento z pojistné částky platné před jejím zvýšením
– po vyplacení zálohy za terminální stadium onemocnění již nemůžete navyšovat
pojistnou částku a prodlužovat dobu trvání u tohoto pojištění a pojistné
inkasujeme i nadále za sjednanou pojistnou částku, nikoliv za její zbývající část
po odečtení zálohy
– při následném úmrtí v době trvání pojištění vyplatíme oprávněné osobě pojistnou
částku platnou k datu úmrtí sníženou o již vyplacenou zálohu
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Pojištění
vážných nemocí

3

• vstupní a výstupní věk:
– vstupní věk 18–65 let
– maximální výstupní věk 70 let
– minimální doba trvání pojištění je 5 let
• minimální pojistná částka je 10 000 Kč (pro klesající pojistnou částku je min.
50 000 Kč)
maximální pojistná částka je 10 000 000 Kč
• čekací doba je 3 měsíce od data počátku tohoto pojištění
• u tohoto pojištění můžete sjednat individuální konec
• pojištění vážných nemocí můžete sjednat v jedné z níže uvedených variant:
– s jednorázovou výplatou pojistného plnění
nebo
– s flexibilní výplatou pojistného plnění
• Pojištění vážných nemocí s jednorázovou výplatou pojistného plnění
Tuto variantu pojištění sjednáváte pro případ diagnózy:
– rakovina (nádorová onemocnění)
– infarkt myokardu
– cévní mozková příhoda
– pojištění můžete sjednat s klesající pojistnou částkou (lineárně nebo anuitně)
– v případě vzniku pojistné události (potvrzení jedné z výše uvedených diagnóz
vážných nemocí) vám vyplatíme pojistnou částku platnou k datu vzniku pojistné
události, pojistné plnění vyplatíme za předpokladu přežití 30 dnů od data
potvrzení diagnózy
– pojištění vážných nemocí s jednorázovou výplatou končí dnem potvrzení
diagnózy
• Pojištění vážných nemocí s flexibilní výplatou pojistného plnění
Tuto variantu pojištění sjednáváte pro případ:
– prevence – předcházení vážným nemocem
– diagnóz:
– novotvar in situ
– rakovina
– cévní mozková příhoda
– infarkt myokardu
– zákroků:
– operace věnčitých (koronárních) tepen z důvodu ischemické choroby srdeční
– operace aorty
– náhrada jedné nebo více srdečních chlopní umělou chlopní
– zdravotních událostí
– 	
v případě vzniku pojistné události vám vyplatíme pojistnými podmínkami
stanovené % z pojistné částky platné k datu vzniku pojistné události
– 	 pojištění vážných nemocí s flexibilní výplatou zaniká dnem uvedeným
v pojistných podmínkách u příslušné diagnózy či zákroku
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Výše vypláceného procenta sjednané pojistné částky
Zdravotní události
Diagnóza Prevence Diagnóza
Operační
novotvar
max.
nebo
zákroky
in situ 5 000 Kč zákrok

Chemo
terapie

Imunologie,
biologická
Radio
Transplana
terapie
tace
hormonální
léčba

Opakovaný
Terminální Hospivýskyt
stádium
talizace
diagnózy
nebo přežití (max.
rakoviny po
10 let
30 dní)
vyléčení

Zákroky

Diagnózy

Vyplatíme max. pětkrát v období nejdéle 5 let od potvrzené diagnózy

Rakovina

30 %

1%

70 %

Cévní mozková
příhoda

30 %

1%

100 %

1%

Infarkt myokardu

30 %

1%

100 %

1%

Operace věnčitých
tepen z důvodu
ischemické choroby
srdeční

30 %

1%

100 %

1%

Operace aorty

30 %

1%

100 %

1%

Náhrada jedné
nebo více srdečních
chlopní umělou
chlopní

30 %

1%

100 %

1%

Pojištění invalidity
nebo dlouhodobé péče
(úraz nebo nemoc)

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

20 %

Invalidita 3.
Infarkt
stupně
myokardu
Bypass /
nebo
nebo cévní
PTCA
dlouhomozková
dobá
příhoda
péče

10 %
50 %
50 % /
20 %

50 %

• vstupní a výstupní věk:
– vstupní věk 18–65 let
– maximální výstupní věk 70 let
– minimální doba trvání pojištění je 5 let
• minimální pojistná částka je 10 000 Kč (pro klesající pojistnou částku je min.
50 000 Kč)
maximální pojistná částka je 10 000 000 Kč (pro každý stupeň invalidity)
• pojištění zahrnuje:
– pojištění invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče (stupeň závislosti II a vyšší)
– příspěvek na péči
– pojištění invalidity 2. stupně
– pojištění invalidity 1. stupně
• toto pojištění můžete sjednat s klesající pojistnou částkou (lineárně nebo anuitně),
dále můžete sjednat individuální konec
• pojistná částka pro jednotlivé stupně invalidity může být rozdílná, pro nižší stupeň
invalidity však musíte vždy sjednat i následující vyšší stupeň invalidity a pojistná
částka pro nižší stupeň může být maximálně ve výši pojistné částky vyššího stupně
• pojistnou částku vyplácíme v případě:
– uznání invalidity 1., 2. nebo 3. stupně
nebo
– přiznání příspěvku na péči – stupeň závislosti II a vyšší
• pojistné plnění poskytneme nejdříve:
– 1 rok od data počátku tohoto pojištění pro invaliditu 3. stupně, příspěvek
na péči, invaliditu 2. stupně
– 1,5 roku od data počátku tohoto pojištění pro invaliditu 1. stupně
–	nevztahuje se na případy, kdy jste se stal invalidním nebo vám byl přiznán
příspěvek na péči z důvodu úrazu
• pojištění daného stupně invalidity a zároveň pojištění nižšího stupně / nižších
stupňů invalidity končí k datu uznání invalidity nebo přiznání příspěvku na péči;
pojištění vyššího stupně invalidity pokračuje dál
• pokud se stanete následkem úrazu způsobeného při dopravní nehodě invalidním
3. stupně nebo vám bude přiznán příspěvek na péči, vyplatíme vám dvojnásobek
pojistné částky platné ke dni vzniku úrazu (maximálně 1 000 000 Kč navíc)
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Pojištění pracovní
neschopnosti
(úraz nebo nemoc)

Pojištění smrti
následkem úrazu

Pojištění trvalých
následků úrazu
(od 0,5 % tělesného
poškození
s desetinásobnou
progresí)
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• vstupní a výstupní věk:
– vstupní věk 18–70 let
– maximální výstupní věk 75 let
– minimální doba trvání pojištění je 5 let
• minimální pojistná částka je 100 Kč/den
maximální pojistná částka je 3 000 Kč/den
• pojištění lze sjednat pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo vykonávají
práci na základě dohody o pracovní činnosti nebo mají pravidelné příjmy ze
samostatné výdělečné činnosti
• základní čekací doba pro pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci je
2 měsíce od data počátku tohoto pojištění; zvláštní čekací doba je stanovena
v pojistných podmínkách
• u tohoto pojištění můžete sjednat individuální konec
• pojistné plnění:
– pokud je doba léčení úrazu nebo nemoci v pracovní neschopnosti alespoň
29 dnů, vyplatíme vám pojistné plnění za každý den léčení úrazu nebo nemoci
v pracovní neschopnosti, a to zpětně od prvního dne pracovní neschopnosti,
včetně sobot, nedělí a svátků
– maximální počet dnů, za které vyplatíme v rámci jedné pojistné události plnění,
je 548 dnů – pokud se nemoc opakovaně vyskytne nejdříve po 7 letech od
vyléčení, považujeme ji za novou pojistnou událost a vyplatíme pojistné plnění
znovu za max. 548 dnů
• vstupní a výstupní věk:
– vstupní věk 18–70 let
– maximální výstupní věk 80 let
– minimální doba trvání pojištění je 5 let
• minimální pojistná částka je 10 000 Kč
maximální pojistná částka je 10 000 000 Kč
• v případě smrti úrazem vyplatíme oprávněné osobě pojistnou částku platnou k datu
vzniku úrazu a pojištění k datu úmrtí končí, ukončena je i celá pojistná smlouva
• v případě smrti následkem úrazu způsobeného při dopravní nehodě, vyplatíme
oprávněné osobě dvojnásobek pojistné částky platné k datu vzniku úrazu
(maximálně 1 000 000 Kč navíc)
• vstupní a výstupní věk:
– vstupní věk 18–70 let
– maximální výstupní věk 80 let
– minimální doba trvání pojištění je 5 let
• minimální pojistná částka je 10 000 Kč
maximální pojistná částka je 2 000 000 Kč
• pojistné plnění vyplácíme za trvalé následky definované v Oceňovací tabulce
plnění za trvalé následky úrazu, a to podle příslušného % poškození následujícím
způsobem:
– od 0,5 % do 25 % včetně – z jednonásobku pojistné částky
– nad 25 % do 50 % včetně – z dvojnásobku pojistné částky
– nad 50 % do 75 % včetně – z trojnásobku pojistné částky
– nad 75 % do 90 % včetně – ze čtyřnásobku pojistné částky
– nad 90 % do 95 % včetně – ze šestinásobku pojistné částky
– nad 95 % do 99,99 % včetně – z osminásobku pojistné částky
– 100 % – z desetinásobku pojistné částky
• pojistné plnění vyplatíme podle příslušného procenta poškození z násobku pojistné
částky platné k datu vzniku úrazu
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Pojištění
léčení úrazu

Pojištění hospitalizace
(úraz nebo nemoc)
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• vstupní a výstupní věk:
– vstupní věk 18–70 let
– maximální výstupní věk 80 let
– minimální doba trvání pojištění je 5 let
• minimální pojistná částka je 100 Kč/den
maximální pojistná částka je 3 000 Kč/den
• pojistné plnění:
– pojistné plnění vyplácíme pouze za úrazy, které utrpíte v době trvání pojištění
a které jsou přesně specifikovány v Oceňovací tabulce plnění za léčení úrazu
(dále jen „oceňovací tabulka“) platné ke dni vzniku pojistné události (úrazu)
– pojistné plnění stanovujeme jako součin pojistné částky platné k datu vzniku
pojistné události a násobku uvedeného v oceňovací tabulce pro příslušnou
diagnózu
– pro výplatu plnění doložíte pouze hlášení pojistné události společně se zprávou
z prvního ošetření – lékařské zprávy z dalších kontrol ani skutečnou dobu léčení
úrazu již nedokládáte
• vstupní a výstupní věk:
– vstupní věk 18–70 let
– maximální výstupní věk 75 let
– minimální doba trvání pojištění je 5 let
• minimální pojistná částka 100 Kč/den
maximální pojistná částka je 3 000 Kč/den
• základní čekací doba pro hospitalizaci z důvodu nemoci je 2 měsíce od data
počátku tohoto pojištění (neplatí pro akutní infekční onemocnění nastalé po
počátku pojištění); zvláštní čekací doba je stanovena v pojistných podmínkách
• pokud budete hospitalizován z důvodu úrazu nebo nemoci a k vašemu propuštění
z nemocnice dojde nejdříve následující den po přijetí, vyplatíme vám pojistnou
částku platnou k datu vzniku úrazu nebo nemoci od prvního dne hospitalizace, a to
maximálně za 730 dnů
• 	plníme také za nepřetržitou hospitalizaci dítěte z důvodu poporodních komplikací
za splnění podmínky, že hospitalizace bezprostředně navazuje na porod - plnění
vyplácíme pouze jednou z pojištění hospitalizace matky, a to i v případě, že matka
není s dítětem hospitalizována (maximální počet dnů, za které vyplatíme v rámci
jedné pojistné události pojistné plnění, je 30 dnů)

Podrobnější informace o jednotlivých pojištěních naleznete v příslušných článcích pojistných podmínek.
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Vysvětlení pojmů uvedených výše
Dopravní
nehoda

Dopravní nehodou rozumíme událost v provozu na pozemních komunikacích
a dále nehodu při veřejné hromadné dopravě na železnici, vodních tocích a v
letadlech.
Pojistnou událostí je pouze takový úraz, po kterém jste ošetřen zdravotnickou
záchrannou službou na místě dopravní nehody nebo nejpozději do 24 hodin
po nehodě ve zdravotnickém zařízení. Dopravní nehoda musí být šetřena na
místě nehody policií nebo jiným příslušným státním orgánem, který je pověřen
šetřením těchto nehod. O výsledku šetření provedeného neprodleně na místě
dopravní nehody ve smyslu příslušného zákona musí být vyhotoven záznam.
• Nehodou na pozemní komunikaci rozumíme událost v provozu na pozemních
komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla
započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění
osoby v příčinné souvislosti s provozem vozidla v pohybu.
• Drážními nehodami jsou především železniční nehody a tramvajové nehody,
případně nehody na jiných kolejových drahách (pozemní lanová dráha,
metro) v příčinné souvislosti s provozováním drážní dopravy, s následkem
smrti či újmy na zdraví.
Do stejného právního režimu spadají i visuté lanové dráhy a také trolejbusová
doprava.
• Nehoda ve vodní dopravě je událost, k níž došlo buď v provozu na vodní
cestě, umělém či přírodním jezeře, moři, oceánu nebo na umělých
plavebních kanálech a průplavech, a to na vodní hladině nebo pod hladinou,
nebo v příčinné souvislosti s provozem. Následkem nehody je újma na zdraví
nebo smrt účastníků provozu.
• Nehoda v letecké dopravě je událost spojená s provozem letadla, která se
stala mezi dobou, kdy kterákoliv osoba nastoupila do letadla s úmyslem
vykonat let, a dobou, kdy všechny takové osoby letadlo opustily, a při které
došlo ke smrti či újmě na zdraví kterékoliv osoby následkem přítomnosti
v letadle nebo přímého kontaktu s kteroukoliv částí letadla, včetně
částí, které se od letadla oddělily, dále přímým působením proudu plynů
(vytvořených letadlem). Toto platí také v případě, že je letadlo nezvěstné
a cestující byli prohlášeni za mrtvé, oprávněné osoby pak mohou nahlásit
pojistnou událost za nehodu v letecké dopravě.
• Do pojištění dopravní nehody nezahrnujeme úrazy:
– osob nacházejících se mimo prostory normálně používané pro cestující
a posádku, osob dopravovaných na částech motorového vozidla,
které nejsou určeny k dopravě osob (blatníky, kapota apod.), a osob
dopravovaných ve vozidlech (s výjimkou řidiče), která neslouží k dopravě
osob (např. silniční válce, buldozery apod.), nebo v nákladních
automobilech v prostoru pro náklad, pokud není pro dopravu osob určen,
– při účasti motorového vozidla na rychlostních závodech (včetně tréninků),
obdobně pak v případě účasti lodí nebo letadel na rychlostních nebo
vytrvalostních závodech (včetně tréninků na ně),
– nastalé při provádění typových zkoušek všech druhů dopravních
prostředků (při provádění typových zkoušek rychlosti, brzd, zvratu
a stability motorového vozidla, dojezdu s největší rychlostí, zajíždění
motorových vozidel apod.),
– které si pojištěný způsobil sám nebo které mu byly způsobeny druhou
osobou a které nejsou v příčinné souvislosti s dopravní nehodou.
Dále do pojištění dopravní nehody nezahrnujeme onemocnění, a to ani
v případě, že propuklo v přímé souvislosti s dopravní nehodou.
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Individuální
konec pojištění

• Ve smlouvě můžete nastavit pouze jeden individuální konec, který pak platí
pro všechna pojištění, u kterých jej sjednáte.
• Lze sjednat u: pojištění smrti, pojištění vážných nemocí, pojištění invalidity
nebo dlouhodobé péče, pojištění pracovní neschopnosti.
• Na omezenou dobu trvání pojištění je možné sjednat vyšší pojistnou částku,
tato vyšší pojistná částka platí do dne předcházejícího výročnímu dni
smlouvy po dovršení stanoveného věku.
• K výročnímu dni smlouvy po dovršení stanoveného věku u pojištění smrti
pojistnou částku automaticky snížíme na 10 000 Kč, ostatní pojištění
končí posledním dnem předcházejícím výročnímu dni smlouvy po dovršení
stanoveného věku – ukončením těchto pojištění se od výročního dne
smlouvy mění běžné pojistné.

Klesající
pojistná částka

• Lze sjednat u: pojištění smrti, pojištění vážných nemocí s jednorázovou
výplatou pojistného plnění, pojištění invalidity nebo dlouhodobé péče.
• Pro každé z daných pojištění je možné zvolit pouze jednu z variant klesající
pojistné částky.
• Pojistná částka se během trvání pojištění od jeho počátku snižuje, a to
vždy pravidelně ročně, k výročnímu dni počátku trvání pojištění, v závislosti
na dohodnuté pojistné době.
Lineárně klesající pojistná částka
• pojistná částka se každý rok snižuje o 1/n pojistné částky, přičemž „n“ je
počet let trvání daného pojištění.
Anuitně klesající pojistná částka
• klesání lze zvolit v rozmezí 0,50 % až 20,00 %
• pojistná částka se snižuje dle splácení úvěru podle zvolené úrokové míry

Lineární a anuitní klesání pojistné částky
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Změny
V rámci pojištění lze provádět následující změny:
Netechnické změny (formou oznámení změny)
• změna jména, příjmení pojistníka/pojištěného
• změna adresy trvalého bydliště, kontaktní adresy
• změna telefonního čísla, e-mailu
• změna podmínek zajištění závazku
• změna obmyšleného apod.
Technické změny (formou žádosti o změnu)
• změna v rozsahu pojištění
• změna váhy, změna v údaji kuřák/nekuřák
• změna výše sjednaných pojistných částek
• změna doby trvání
• změna frekvence nebo techniky placení pojistného
S provedením technické změny je spojeno vystavení dodatku k pojistné smlouvě, kterým vás informujeme o akceptaci požadovaných změn. U netechnických změn vám jejich provedení potvrdíme.
Všechny změny provedené na základě žádosti o změnu jsou platné k datu uvedenému v dodatku k pojistné smlouvě.

Upozornění na úskalí produktu
• pojištění nevytváří kapitálovou hodnotu
– při dožití nebo předčasném ukončení zaniká pojištění bez náhrady
• pojištění není daňově uznatelné
• pojištění se řídí také pojistnými podmínkami, které vymezují, co je pojištěno, ve kterých případech poskytujeme
pojistné plnění a jakým způsobem se určuje výše plnění; věnujte proto pozornost pojistným podmínkám, jelikož
stanovují také případy, kdy nemáme povinnost plnění poskytnout (výluky), a určují, za kterých okolností
můžeme plnění snížit nebo odmítnout

Další důležité informace – jaké výhody pojištění přináší
zajištění v neočekávaných životních situacích (vážné nemoci, úrazy atd.)
široký rozsah pojištění – můžete vybírat z kompletního výčtu nabízených pojištění
platnost pojištění po celém světě
máte možnost kdykoliv v průběhu trvání pojištění měnit jeho nastavení dle aktuální životní situace
slevy z pojistného:
– za zdravý životní styl
tuto slevu uplatníme, pokud v nabídce na uzavření pojistné smlouvy potvrdíte, že nekouříte a současně jste
nekouřil v posledních dvou letech před sjednáním pojištění, a zároveň je váš BMI v rozmezí 19–27
– za komplexní rozsah pojištění
tuto slevu uplatníme, pokud na smlouvě dosáhne součet pojistných částek u pojištění smrti, pojištění
vážných nemocí a pojištění invalidity 3. stupně nebo dlouhodobé péče minimálně 500 000 Kč
– za výši běžného pojistného
	tuto slevu uplatníme, pokud sjednáte běžné pojistné v minimální stanovené výši (při měsíčním pojistném
1 000 Kč, při čtvrtletním pojistném 3 000 Kč, při pololetním pojistném 6 000 Kč, při ročním pojistném
12 000 Kč)
– za věrnost
tuto slevu uplatníme od 8. roku trvání pojištění
Bližší pravidla pro získání a uplatnění slev uvádíme v Přehledu poplatků a parametrů produktu.
• zajištění závazku – pojistné plnění může být použito k zajištění závazku formou vinkulace nebo zřízením
zástavního práva
•
•
•
•
•
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