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Jedna výhoda za druhou
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• Sleva za elektronickou komunikaci
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RIZIKOVKA



 
Pojištění, které Vás 
ochrání 

Pojištěním RIZIKOVKA chráníte svou 
rodinu před životními nástrahami, 
mezi které patří úraz, nemoc, 
invalidita a dále speciální rizika  
pro děti či neživotní rizika. Jistě rádi 
využijete systém bonusů a slev, 
které jsou do pojištění zahrnuty. 
Nezapomeňte mít svou rodinu  
v bezpečí.  

Pro koho je RIZIKOVKA určena?
Až pro dvě dospělé osoby
•  Vstupní věk 18–70 let
•  Pojistná doba do 85 let

Až pro čtyři děti
•  Vstupní věk 0–17 let
•  Pojistná doba do 26 let 

Co Vám může nabídnout? 
•   Hlavní pojištění pro případ náhlé smrti úrazem pro 

všechny pojištěné osoby
•   Produkt umožňuje měnit rozsah pojištění podle Vaší 

aktuální situace
•   V rámci úrazového připojištění lze za jednu sazbu pojistit 

neomezený počet dětí, včetně dětí narozených během 
pojištění

•   Plníme i za úraz při teroristickém útoku
•   Při sjednání zproštění od placení pojistného poskytneme 

krytí z důvodu ztráty zaměstnání zdarma 
•   Bohatou nabídku připojištění 

 

Nabídka připojištění

Co nabízí? Koho pojistíme

Smrt (ze všech příčin) při úmrtí pojištěné osoby Vám vyplatíme 
sjednanou pojistnou částku 

dospělé osoby

Invalidita vyplatíme Vám sjednanou pojistnou částku 
v případě, že se stanete invalidním

dospělé osoby

Zproštění od placení
pojistného z důvodu 
invalidity nebo smrti

v případě sjednání alespoň jedné z variant 
zproštění je zdarma zahrnuto zproštění 
od placení pojistného z důvodu ztráty 
zaměstnání

1 dospělá osoba

Příspěvek na 
pořízení zvláštní 
pomůcky

poskytneme Vám příspěvek na pořízení 
invalidního vozíku, asistenčního psa, 
přestavbu auta nebo jinou pomůcku, máte-li 
na ni nárok podle příslušného zákona

dospělé osoby  
/ děti

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

dospělé osoby 
/ děti

Závažná 
onemocnění  
a poranění

zajistíme Vás při vybraných závažných 
nemocech a poraněních, možnost připojistit 
si riziko vrozených vad (lze sjednat pro 
ještě nenarozené děti).  Poskytneme plnění 
též při diagnóze diabetes mellitus 1. a 2. 
typu, u dospělých osob i při následných 
komplikacích této nemoci

dospělé osoby 
/ děti

Úraz poskytneme pojistné plnění v případě 
trvalých následků, léčení úrazu  
v nemocnici nebo doma a v případě  
smrti úrazem

dospělé osoby 
/ děti

Nemoc zajistíme Vás při pracovní neschopnosti 
(netýká se pojištěných dětí) a pobytu 
v nemocnici

dospělé osoby 
/ děti

Celodenní 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

dospělé osoby

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

dospělé osoby 
/ děti

Cestovní připojištění záruka klidné dovolené – uhradíme 
náklady za ošetření a léčení, pojistíme Vám 
odpovědnost a zavazadla

dospělé osoby 
/ děti

Právní ochrana 
rodiny

ochráníme Vás i Vaši rodinu v případě 
právních problémů

1 dospělá osoba

Odpovědnost 
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

1 dospělá osoba

Odpovědnost 
zaměstnance při 
výkonu povolání

toto pojištění Vás ochrání proti újmě, 
kterou způsobíte svému zaměstnavateli 
v souvislosti s plněním Vašich pracovních 
úkonů

dospělé osoby

Hospitalizace  
s doprovodem

formou denního odškodného hradíme za 
doprovod dítěte při jeho pobytu v nemocnici

děti

Ošetřování členem 
rodiny

poskytneme denní odškodné v případě 
ošetřování pojištěného dítěte z důvodu jeho 
nemoci nebo úrazu

děti


