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EVOLUCE PLUS

Jedna výhoda za druhou
• Libovolně kombinujte a měňte pojistná rizika podle své 

aktuální situace
• Získejte věrnostní bonus a bonus za bezeškodní průběh
• Každoročně si od daňového základu odečtěte částku ve 

výši plateb za hlavní pojištění a mimořádné pojistné
• Z úrazových rizik plníme i při případném teroristickém 

útoku
• Pojistíme závažné následky očkování dětí či dospělých
• Rozšiřujeme definici úrazu a jako jedni z mála plníme 

poranění i při neúrazovém ději (zvednutí těžkého 
břemene, švih rukou apod.)

• Ze závažných onemocnění a poranění vyplatíme pojistné 
plnění až za 3 různé diagnózy, stačí zvolit variantu 
opakované plnění

Klíčové informace o pojištění s investiční složkou jsou 
k nahlédnutí, případně ke stažení na webových stránkách 
pojišťovny www.cpp.cz v sekci Životní a úrazové pojištění.

Připojištění 1. pojištěného

Připojištění smrti Při úmrtí pojištěné osoby Vám vyplatíme sjednanou 
pojistnou částku

Zproštění od placení 
pojistného

Stanete-li se invalidním nebo ztratíte zaměstnání, 
budeme za Vás platit pojistné dle zvolené varianty

Připojištění invalidity Vyplatíme Vám sjednanou pojistnou částku v případě, 
že se stanete invalidním

Příspěvek na pořízení 
zvláštní pomůcky

Poskytneme Vám příspěvek na spoluúčast při pořízení 
invalidního vozíku, asistenčního psa nebo jinou 
pomůcku, máte-li na ni nárok podle příslušného 
zákona

Závislost na péči II.–IV. 
stupně

Pokud je Vám přiznána závislost na péči jiné osoby 
z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, 
poskytneme Vám pojistné plnění

Připojištění závažných 
onemocnění a poranění

Zajistíme Vás při vybraných závažných nemocech 
a poraněních. Varianta opakované plnění – pojistné 
plnění vyplatíme až za 3 různé diagnózy. Možno 
připojistit rizika vrozených vad (lze sjednat pro ještě 
nenarozené děti) a závažných následků očkování. 
Poskytneme plnění též při diagnóze diabetes mellitus 
1. a 2. typu, u dospělých pojištěných i při následných 
komplikacích této nemoci

Úrazové připojištění Poskytneme Vám pojistné plnění v případě trvalých 
následků, léčení úrazu v nemocnici nebo doma 
a v případě smrti úrazem. Unikátní plnění i za 
neúrazové děje (zvednutí těžkého břemene, švih 
rukou, apod.)

Připojištění pro případ 
nemoci

Zajistíme Vás při pracovní neschopnosti a pobytu 
v nemocnici

Připojištění celodenního 
ošetřování pojištěného

Pokud budete potřebovat pomoc jiné osoby z důvodu 
nepříznivého zdravotního stavu důsledkem prodělané 
nemoci či úrazu, v tomto případě uhradíme pojistné 
plnění ve formě denního odškodného

Zdravotní asistence Získáte informace o lécích, lékárnách, lékařských 
postupech, pomůžeme Vám s objednáním 
u praktického lékaře či specialisty, pomůžeme Vám při 
hospitalizaci atp.

Cestovní připojištění Chcete-li mít klidnou dovolenou – uhradíme náklady 
za ošetření a léčení, pojistíme Vám odpovědnost 
a zavazadla

Připojištění právní ochrany 
rodiny

Ochráníme Vás i Vaši rodinu v případě právních 
problémů

Připojištění odpovědnosti 
občana v běžném 
občanském životě 
včetně újmy na mobilním 
elektronickém zařízení

Pokud způsobíte újmu na majetku či na zdraví 
třetí osoby, toto pojištění ochrání Vás i členy Vaší 
společné domácnosti

Připojištění odpovědnosti 
zaměstnance při výkonu 
povolání

Toto pojištění Vás ochrání proti újmě, kterou 
způsobíte svému zaměstnavateli v souvislosti 
s plněním Vašich pracovních úkonů, pojištění kryje 
i újmu na movitých věcech, které užíváte při plnění 
pracovních činností

Připojištění 2. pojištěného
Připojištění pro případ smrti, připojištění invalidity, 
připojištění závislosti na péči II.–IV. stupně, připojištění 
příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, připojištění 
závažných onemocnění a poranění, připojištění závažných 
následků očkování, úrazové připojištění, připojištění 
pro případ nemoci, připojištění celodenního ošetřování 
pojištěného, zdravotní asistence, cestovní připojištění

Připojištění pro děti
Závažná onemocnění a poranění, úrazové připojištění, 
připojištění zlomenin, denní odškodné při pobytu 
v nemocnici z důvodu nemoci, hospitalizace 
s doprovodem, ošetřování členem rodiny, závislost na 
péči II.–IV. stupně, příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky, 
zdravotní asitence, cestovní připojištění



Investiční životní 
pojištění EVOLUCE PLUS

Život je báječný, ale občas nás 
dokáže zaskočit. V takových chvílích 
je dobré mít na své straně kvalitní 
životní pojištění, které výrazně zmírní 
negativní dopady vzniklé situace. 
Přesně takové je Investiční životní 
pojištění EVOLUCE PLUS, které Vám 
umožní pokrýt rizika celé rodiny 
jednou jedinou smlouvou. Navíc ho 
kdykoli můžete přizpůsobit svým 
potřebám.

Pro koho je EVOLUCE PLUS 
určena?
Až pro dva dospělé:
1. pojištěný
• vstupní věk 15–70 let
• pojistná doba do 85 let

2. pojištěný
• vstupní věk 18–70 let
• pojistná doba do 75 let

První a druhý pojištěný nejsou na sebe vzájemně vázáni!

Až pro pět dětí
• vstupní věk 0–25 let
• pojistná doba do 26 let

Co Vám může nabídnout? 
• Hlavní pojištění pro případ smrti a dožití
• Volitelné pojištění pro případ smrti (pojistné plnění 

nevstupuje do dědictví, lze zvolit osobu, jíž bude 
vyplaceno)

• Širokou nabídku připojištění pro celou rodinu
•   Pojištění všech Vašich dětí jednou sazbou úrazového 

pojištění
• Zajištění Vašich výnosů a jejich automatický převod 

do Garantovaného fondu
• Nahlížení na smlouvu prostřednictvím online portálu 

MojeČPP 

Jak investovat své prostředky? 
Sami si zvolíte způsob uložení prostředků a jejich rozdělení
•     Portfolio životního cyklu
• Individuální alokace – výběr z investičních fondů
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