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pojištění

pojištění

Výhody
mo je ji s to ta

široká kombinace životního, úrazového
a nemocenského pojištění v jedné smlouvě

Zabezpečte sebe
i své blízké

flexibilita – k základnímu pojištění pro případ
úmrtí si můžete libovolně nakombinovat
ostatní připojištění dle individuální potřeby

vyplacení jednorázově sjednané pojistné
částky – v případě přiznání invalidního
důchodu

progresivní plnění u trvalých následků
zapříčiněných úrazem

ochrana rodiny pro případ
dočasné ztráty příjmů

možnost měnit rozsah pojistné ochrany
zdarma kdykoli v průběhu pojištění

výplata dvojnásobku pojistné částky při
smrti úrazem následkem dopravní nehody

ChCete víCe informaCí? Ptejte se.
atraktivní systém slev

pojištění závažných onemocnění pro dospělé

Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce.
Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře
na bezplatné infolince 800 521 521
nebo na infolince Komerční pojišťovny 800 106 610.
Pro další informace můžete navštívit www.kb.cz
nebo www.kb-pojistovna.cz.

zajištění v případě dlouhodobé nemoci
+

oChrana Před finančníMi důsledKy
nečekaných událostí
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Př edst avu je me

Co Vám

ž i v o tn í P o j iš t ění
mo j e j is t o ta

moje jist ota

MojeJistota je moderní a flexibilní pojistný produkt, který
za výhodnou cenu zajišťuje komplexní ochranu před
finančními důsledky v případě úrazu, nemoci či úmrtí.

Co je
m o j ejis t o ta?
MojeJistota je rizikové životní pojištění. V případě nenadálé
události zabezpečíte sebe a své blízké, o které bude dobře
postaráno.
Pojištění nabízí široký rozsah pojistné ochrany formou
připojištění, kterou lze kdykoli v průběhu pojištění zdarma
měnit a upravovat podle Vaší aktuální potřeby.

přin áší?
MojeJistota představuje komplexní rizikovou životní
ochranu pro jednotlivce. Rozsahem krytí umožňuje přesné
přizpůsobení aktuálním potřebám Vás a Vašich nejbližších
v průběhu trvání smlouvy. V rámci jedné pojistné smlouvy
se můžete zabezpečit proti následujícím rizikům:
• smrt (varianta pojištění s konstantní nebo klesající
pojistnou částkou)
• invalidita iii. stupně (varianta pojištění s konstantní
nebo klesající pojistnou částkou)
• invalidita ii. nebo iii. stupně (varianta pojištění
s konstantní nebo klesající pojistnou částkou)
• smrt následkem úrazu včetně smrti následkem
dopravní nehody
• ztráta zaměstnání
• trvalé následky úrazu s progresivním plněním –
až pětinásobek sjednadé pojistné částky
• poškození úrazem
• hospitalizace následkem úrazu
• pracovní neschopnost
• hospitalizace
• závažná onemocnění
navíc: Poskytnutí medicínské asistence ZDarma
• konzultace s odborným zdravotnickým personálem
• zorganizování a úhrada transportu ze zdravotnického
zařízení

Příklad:
Honzovi je 30 let, pracuje jako bankovní poradce a ve
svém volném čase hraje rád fotbal s kamarády. se svou
ženou mají 2 děti ve věku 4 a 1 rok. Protože se Honza
obává nenadálé situace, kdy by jeho rodina neměla
z čeho žít, rozhodl se uzavřít rizikové pojištění MojeJistota.
Celkové měsíční pojistné, které honza platí
za pojištění je 886 Kč.
honza je pojištěn proti následujícím rizikům:
Pojištění

Pojistná
Pojistné plnění
částka v Kč

Smrt (úrazem,
nemocí)

1 000 000

V případě smrti bude
pojistné plnění vyplaceno
ve výši pojistné částky
uvedené ve smlouvě.

Trvalé následky
500 000
úrazu od 0,001 %
poškození

Pokud by úraz zanechal
Honzovi trvalé následky,
dostal by od pojišťovny
až 5násobek pojistné částky
uvedené v pojistné smlouvě.

Invalidita II.
nebo III. stupně

500 000

V případě poklesu pracovní
schopnosti nejméně o 50 %
obdrží Honza od pojišťovny
částku uvedenou v pojistné
smlouvě.

Závažná
onemocnění

200 000

Jestliže by Honzu postihl
infarkt nebo mozková příhoda
či by mu byla stanovena jiná
diagnóza, proti které si uzavřel
pojištění, vyplatí mu pojišťovna
plnění ve výši pojistné částky
sjednané ve smlouvě.

Příklad je pouze informativního charakteru.

