
Životní pojištění 
pro celou rodinu„Nikdy jsem nebyl nemocný, nebyl na to ani čas. Žil jsem 

zdravě, sportoval a nikdy mě ani nenapadlo, že 
by se vážná nemoc mohla týkat i mě. Když mě ve 
35 letech skolil infarkt, všechno se změnilo. 

Tři měsíce v domácím léčení, klid a procházky. 
Pojistné plnění, které jsem z pojištění 
vážných chorob obdržel, pokrylo nejen 
propad příjmů, ale zaplatilo mně 
i manželce lázeňský pobyt.“

„Moje povolání je spojené s cestováním, jsem každý den 
na cestách. Nachlazení jsem léta přecházela. Když mě letos 
skolila angína, opět jsem to chtěla zvládnout bez 
ležení v  posteli, jenže se z  toho vyklubal zánět 
srdečního svalu.  

Díky pojištění pracovní neschopnosti mohla 
naše rodina nadále splácet bez větších 
problémů hypotéku a nemusela čerpat 
z  úspor na vysněnou dovolenou 
v Alpách, která mi nakonec pomohla 
k dokonalé rekonvalescenci.“

 

PŘÍBĚH TŘETÍ
LEOŠ, 36 LET MANAŽER

PŘÍBĚH DRUHÝ
JANA, 29 LET, OBCHODNÍ ZÁSTUPKYNĚ

Víte, že . . .  vážné choroby se netýkají jen starších 
osob, stále více jsou ohroženi i mladí lidé (hlavně ve 
věku 30 – 40 let).

 Vážná choroba nevede vždy k přiznání invalidity, a když 
ano, tak přiznání invalidity trvá v průměru rok.

 Pojištění vážných chorob je jako takový prvotní 
„nárazník“ před možným vznikem invalidity, protože 
pojistné plnění se vyplácí již po stanovení diagnózy!

Víte, že . . .  v České republice je každoročně 
evidováno 1,5 milionu pracovních neschopností.
Průměrná doba pracovní neschopnosti je 43 dní 
a příjem klesne průměrně o 40 %.

466 100 777 | www.csobpoj.czČekáme nečekané466 100 777 | www.csobpoj.czČekáme nečekané

FORTE

Úrazové pojištění

Pojištění vozidel

Pojištění řidiče

Pojištění majetku

Pojištění odpovědnosti

Pojištění internetových rizik
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Více informací získáte na našich obchodních místech 
nebo u svého pojišťovacího poradce

Cestovní pojištění

Dětské životní pojištění Fortík

Dále nabízíme
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3 hlavní důvody
       proč mít FORTE

1  CHCI CHRÁNIT SVOU RODINU.

2
 CHCI MÍT ŘEŠENÍ PRO SITUACE, KDY 

PRO NEMOC NEBO ÚRAZ NEBUDU MOCI 
PRACOVAT. 

3  MÁM HYPOTÉKU NEBO ÚVĚR.

VÝHODY
Dvojnásobné plnění při léčení úrazu 
v nemocnici.

Rozšířený počet diagnóz pro vážné choroby 
např. cukrovka 1. typu.

 V případě úmrtí při dopravní nehodě vyplatíme 
dvojnásobek sjednané pojistné částky.

 Máme jedno z nejkvalitnějších pojištění invalidity 
na trhu pro všechny stupně, bez výluky psychických 
onemocnění a s možností vybrat si pojistnou částku 
konstantní nebo klesající.

 V případě hospitalizace vyplatíme dvojnásobné 
plnění za neodkladnou operaci, pobyt na JIP 
nebo ARO.

 Nabízíme speciální pojištění pro ženy a muže 
s hlavním zaměřením na vážné choroby a prevenci.

 Můžete snížit daňový základ až o 24 000 Kč ročně. 

 A nakonec vás odměníme za věrnost, kdy vám 
za každých 5 let trvání pojistné smlouvy připíšeme 
10 % z rizikového pojistného.

PŘÍBĚH PRVNÍ
MARTIN, 45 LET, TRUHLÁŘ

„Moje rodina je na mě závislá, jako podnikatel pracuji od 
nevidím do nevidím a bohužel žádné dny volna se podepsaly 
i na mém zdraví. Když mi diagnostikovali rakovinu, věděl 
jsem, že musím bojovat.

První výpadek příjmů mi pomohlo vyřešit pojištění vážných 
chorob, léčba byla dlouhá a nakonec došlo i na invalidní 
důchod – II. stupeň invalidity. Tentokrát mi pomohlo pojištění 
invalidity. Bez pojištění bychom určitě vyčerpali všechny 
úspory a nechci ani pomyslet na možný prodej domu.“

Víte, že . . .  invalidita je riziko s  nejzávažnějším 
finančním dopadem!

I nižší stupně invalidity jsou vážné, proto 
komplexní pojištění invalidity všech stupňů je 
správnou volbou. 

  Příčiny invalidity

úraz 5 %

nemoc 95 %
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NOVINKA
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