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ŽIVOT VÁS ZASKOČÍ,
NAŠE ŽIVOTKO NE

NÁŠ ŽIVOTVíte, že…? 

… pojištění Náš život si poskládáte přesně tak, jak 
potřebujete, aniž by vám někdo určoval, kolik musíte 
minimálně platit?

Asistenční služby zdarma

PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ

   Karel byl vždy velký cestovatel a sportovec. Uměl 
si užívat života i svobody. Po několika úrazech, které 
při sportování utrpěl, se rozhodl uzavřít si životní 
pojištění Náš život. Po srážce s  automobilem při 
jízdě na kole se dva měsíce léčil v  nemocnici. Díky 
unikátnímu připojištění NaCesty získal dvojnásobné 
pojistné plnění, které plnohodnotně pokrylo výpadek 
příjmu způsobený léčením úrazu.

    Martin a Karolína jsou manželé, kteří se po založení 
rodiny rozhodli postavit si dům. Vzhledem k vysokým 
cenám nemovitostí byl dům financován hypotečním 
úvěrem. Pak se stalo to, s  čím pár nikdy nepočítal. 
V  poměrně mladém věku Martina postihla mozková 
příhoda s  trvalými následky, která zapříčinila 
nemožnost vykonávat povolání pokrývače, a zároveň 
byl Martinovi přiznán invalidní důchod 3. stupně. 
Výpadek příjmu pro rodinu byl značný. Pojištění Náš 
život ale rodinu finančně zachránilo. Díky připojištění 
NaÚvěr došlo k zaplacení úvěru v plné výši. Martinovy 
a  Karolíniny děti Honzík s  Michalkou tak mohou 
nadále studovat svoji vysněnou školu a plnit si svoje 
životní sny. Rodiče jim sjednali pojištění Náš život 
také, aby věděli, že jsou na nepříznivé události v životě 
stoprocentně připraveny. 

Více informací získáte na našich obchodních místech 
nebo u svého pojišťovacího poradce.
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Poskytované služby  
v případě úrazu nebo nemoci

BASIC
(měsíční pojistné

 do 1 000 Kč)

PLUS
(měsíční pojistné

od 1 001 Kč)

Zdravotnická 
infolinka

Poskytnutí 
informací  
v oblasti 
medicíny  

a prevence 
a mnoho
dalšího.

Neomezeně Neomezeně

Pomoc při 
úrazu nebo 
nemoci

Zařídíme  
i zaplatíme 

dopravu  
z nemocnice, 

odvoz  
na kontrolu 

k lékaři  
i zpět, úklid  

domácnosti, 
pomoc  

s dětmi a jejich  
hlídání i krmení  

domácích 
mazlíčků.

Zařídíme dovoz 
potřebných léků, 
dovoz základních 

potravin 
a hygienických 
potřeb, dovoz 

jednoho teplého 
jídla denně 
(hradíte si  

pouze náklady na  
pořízení věcí).

10 000 Kč
pojistná 
událost

15 000 Kč
pojistná 
událost

Veterinář
(při úrazu psa)

V případě úrazu 
psa přispějeme 
na jeho ošetření 

u veterináře.

1 000 Kč 
pojistná událost 
(max. 1× ročně)



S čím umí NÁŠ ŽIVOT pomoci?NÁŠ ŽIVOT JE JEdNODUCHÉ 
RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 

Nikdo z  nás s  jistotou neví, co ho v  budoucnu čeká,  
a  proto je lepší být vždy připraven na nečekané 
události. Díky pojištění Náš život předem víte, před 
čím a za jakých podmínek vás ochráníme. Zabezpečte 
sebe a  svou rodinu a  nenechte se zaskočit, když se 
život zkomplikuje. 

3 HLAVNÍ VÝHODY

 Férová cena – víte, za co platíte, a cena je 
garantována po celou dobu trvání pojištění

 Sleva za zdravý životní styl – pro nekuřáky, 
sportovce nebo dárce krve 

 Riziková varianta bez poplatků – sazebník 
poplatků produkt Náš život nepotřebuje

Mějte své životko v mobilu.

V aplikaci ČSOB Smart můžete své život-
ko jednoduše ovládat. Ke svému pojiště-
ní zde naleznete také Daňové potvrzení a 
Roční rekapitulaci.

JEŠTĚ NĚCO NAVÍC

 Srozumitelné podmínky bez nesmyslných výluk

 Jednorázově provozované adrenalinové sporty    
automaticky v ceně pojištění

 Možnost navýšení pojistné částky bez zkoumání    
zdravotního stavu v případě významných životních 
událostí

VARIANTA S INVESTICÍ

 Volitelná možnost výhodného investování

 Daňové úlevy s možností získat až 3 600 Kč ročně 
zpět od státu 

 Váš zaměstnavatel může přispívat jakoukoliv 
částkou
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Dospělí Děti

Smrt Postaráme se, aby finanční dopad pro vaše blízké byl co nejmenší. V X
Invalidita Riziko s nejzávažnějším finančním dopadem. V V
Úraz Riziko s krátkodobým i dlouhodobým dopadem. V V
Vážné choroby Zajištění nadstandardní léčby nemoci. V V
Hospitalizace Jisté zvýšení nákladů pro rodinný rozpočet. V V
Pracovní neschopnost Nečekaný pokles příjmů. V X
NaÚvěr Jistota splacení závazků za zvýhodněnou cenu V X
NaCesty Cestování bez starostí s dvojnásobným plněním. V V
Investice Vytvořte si finanční polštář na horší časy. V V
Asistenční služby Postaráme se o vaši domácnost, děti i domácího mazlíčka. V V

Náš 
TIP


