
Lvíček Generali
pojištění pro Vaše dítě
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Dobrý start, je poloviční úspěch a platí to nejen pro 
sport, pro život možná ještě víc. 
Možná, že ve shonu mezi vařením kašiček a přebalováním 
nebo nad školákovými úkoly, vás ani nenapadne, že čas 
uběhne jako voda a budete doma sfoukávat osmnáct 
svíček na narozeninovém dortu. Co zabalíte do krabice  
a ovážete pentlí?

Co takhle finanční pomoc? Usnadnit start do dospělosti? 
Možná se Vám to dnes zdá daleko. Možná nevíte, jak na 
tom tou dobou budete... 
Tak začněte hned a pojistěte své dítě. Ale ne jen tak na 
úraz, i když takové pojištění se rozhodně hodí. Nezapo-
meňte taky na spoření s dobrým úrokem a myslete i na to, 
že jsou různé nemoci nebo úrazy...

Nebo to neřešte a pořiďte své ratolesti naše dětské pojiš-
tění. Máte tam všechno, na co jste mysleli a navíc i to, co 
by vás třeba teď ani nenapadlo. Netroufáme si tvrdit, že 
myslíme za vás. Nabízíme vám však zkušenost, přátelský 
přístup a pomocnou ruku.

Rozhodnutí je na Vás. Udělejte jej včas.

Další informace
o dětském životním 
pojištění - Lvíček  
Generali naleznete
na internetové adrese  
www.generali.cz  
nebo na bezplatné 
infolince 
800 150 155. 

Pojišťovna Generali má v České 
republice dlouhou historii. Hned 
rok po založení společnosti 
Assicuarazioni Generali v Ters-
tu v roce 1831, byla otevřena 
pobočka také v Praze. Generali 
působila v českých zemích až 
do roku 1945, kdy byla, stejně 
jako ostatní soukromé pojiš-
ťovny, znárodněna. Na český 
pojistný trh se Generali vrátila 
v roce 1993 a od roku 1995 
působí pod názvem Generali 
Pojišťovna a.s. V současné 
době se na úspěchu Generali 
podílí více než 1200 zaměstnan-
ců a spolupracovníků po celé 
České republice. Široký pojistný 
program Generali Pojišťovna a.s. 
nabízí prostřednictvím rozsáhlé 
prodejní sítě, včetně renomova-
ných makléřských společností 
na území celé České republiky.
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Generali Pojišťovna a.s.
Bělehradská 132
120 84  Praha 2
Česká republika
Infolinka 800 150 155



Lvíček Generali
pojištění pro Vaše dítě

Jaké lze sjednat  
varianty pojištění

Pojistný program

Chcete mít jistotu, že peníze které naspoříte dostane  

v 18 letech pojištěné dítě a zároveň chcete dítě a celou svou 

rodinu odpovědně pojistit i pro případ Vaší plné invalidity 

nebo smrti?

g Pak je právě pro Vás určen Pojistný program:

- výplata naspořené částky v 18 letech věku dítěte

- v případě smrti pojistníka placení pojistného přebírá  

Generali pojišťovna

- v případě plné invalidity nebo smrti pojistníka pojišťovna 

Generali vyplatí sjednanou pojistnou částku 

Spořicí program

Chcete mít jistotu, že peníze které naspoříte dostane  

v 18 letech Vaše dítě?

g Pak je právě pro Vás určen Spořicí program: 

- výplata naspořené částky v 18 letech věku dítěte

- v případě smrti pojistníka placení pojistného přebírá  

pojišťovna Generali      

Bez ohledu na to, pro který program se rozhodnete,  

nezapomeňte na... 

Kvalitní úrazové pojištění pro Vaše dítě:

• Za každý den léčení úrazu bude vyplaceno denní odškod-

né. V případě hospitalizace v důsledku úrazu se denní 

odškodné navyšuje o 100 %.

• Pokud zanechá úraz dítěte trvalé následky, bude navíc 

vyplacena příslušná částka.

Lvíček Generali

• Výhodné 
a bezpečné spoření 

• Kvalitní pojištění 
pro případ úrazu dítěte

• Možnost 
změn v průběhu trvání

• Možnost 
mimořádných vkladů

Bezpečná investice a pojištění 
pro Vaše dítě

Co Vám nabízíme

• Výplatu naspořené částky přímo Vašemu dítěti, až dosáh-

ne věku 18 let.

• Garantované zhodnocení prostředků určených  

na spoření 2,25 %.

• Jistotu pokračování pojištění a z něj plynoucích nároků  

i v případě smrti pojistníka – v takovém případě bude  

v placení pojistného pokračovat pojišťovna.

• Možnost pojistit dítě pro případ úrazu.

• Možnost sjednat v jedné smlouvě pojištění dospělého 

(pojistníka) pro případ smrti a plné invalidity.

• Poměr mezi spořením a rozsahem pojistné ochrany si 

určujete sami a můžete jej v průběhu trvání pojištění měnit.

• Možnost kdykoli posílit spořicí složku pojištění zaplacením 

mimořádného vkladu.

Co je možné v průběhu trvání smlouvy

• Kdykoli v průběhu trvání pojištění zaplatit mimořádný vklad 

a tím navýšit částku, která bude dítěti vyplacena v dospělosti.

• Měnit rozsah volitelného pojištění.

• V případě finanční tísně požádat o přerušení placení pojist-

ného. Nároky plynoucí z pojištění přitom zůstanou zachovány.

• Bude-li třeba, je možné čerpat finanční prostředky také  

z mimořádných vkladů.


