Dětské pojištění Brouček
Dětské investiční životní pojištění

Výhody
V případě pojistné události garance toho,
že pojistné plnění dostane dítě, nikdo jiný.
Ochrana dítěte pro případ plné invalidity
či úmrtí dospělého.
V případě plné invalidity a smrti dospělého přebírá
pojišťovna povinnost placení pojistného.
Navýšená výplata v případě úmrtí dospělého.
Možnost úrazového připojištění a připojištění
hospitalizace pro dítě i dospělého.
Asistenční služby.

Chcete více informací? Ptejte se.
Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce.
Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře
na bezplatné Infolince KB 800 111 055 nebo
navštívit www.kb.cz či www.komercpoj.cz.

Co je Dětské pojištění Brouček?
Brouček je investiční životní pojištění, které Vám umožní
chránit dítě v každé životní situaci, a navíc mu spořit na
libovolné účely.

Připojištění v případě úrazu a nemoci
Umožňuje připojištění dospělého i dítěte v případě úrazu nebo
nemoci, které pomůže hradit výdaje s tím spojené a udrží stávající
životní standard.
Volitelnou součástí Broučka je:

Co umožní Brouček Vašemu
dítěti?
Naspořit peníze na jeho potřeby a přání

Představujeme
dětské investiční životní pojištění Brouček.
Brouček Vám nabízí jedinečný způsob zajištění a ochrany dítěte
v případě nečekané životní události. Zároveň Vašemu dítěti nebo
vnoučeti přinese zajímavé finanční prostředky, které mu pomohou
během studií nebo do začátku vlastního života. Pojištění Brouček
nabízí navíc možnost atraktivního připojištění dítěte, rodiče či
jiného dospělého, který si pojištění sjedná. Brouček vychází vstříc
Vašim finančním možnostem, takže si sami určujete výši a frekvenci
plateb. Důležitou součástí pojištění je navýšení pojistného plnění
v případě úmrtí pojištěného dospělého.

Poskytovatelem produktu je Komerční pojišťovna, a.s.

• Brouček umožní naspořit prostředky na realizaci
plánů Vašich dětí (výdaje na studium, cesty a pobyt
v zahraničí, zařízení vlastního bydlení apod.).
Zaopatření Vašeho dítěte v případě tragické události
• Brouček zaopatří pojištěné dítě v případě, že se rodičům nebo
jinému pojištěnému dospělému přihodí závažná životní událost
(trvalá invalidita, úmrtí). Dítě tak nezůstane nezajištěno a bez
potřebných prostředků.
• Při pojistné události pojištění pokračuje až do dospělosti dítěte,
a navíc pojišťovna platí pojištění za Vás.
Varianty pojištění
Brouček je nabízen ve dvou variantách v závislosti
na úrovni ochrany.
Pojistná
událost

Trvalá invalidita

Smrt dospělého

Spořicí
varianta

Výplata hodnoty
smlouvy na konci
pojištění.

Výplata hodnoty smlouvy
na konci pojištění.

Ochranná
varianta

Pojišťovna platí
pojistné za Vás.
Výplata hodnoty
smlouvy na konci
pojištění.

10 % pojistné částky okamžitě.
Pojišťovna platí pojistné za Vás.
Výplata hodnoty smlouvy +
100 % pojistné částky na konci
pojištění.

1. úrazové připojištění následujících rizik:
• pro dospělého
– poškození úrazem
– trvalé následky úrazu
– smrt úrazem
• pro dítě
– poškození úrazem
– trvalé následky úrazu
2. připojištění pro případ hospitalizace v ČR
a státech EU (výplata denního odškodného)
• dospělého (vztahuje se i na porod)
• dítěte
Asistenční služba
Při sjednání ochranné varianty máte zdarma k dispozici:
• A sistenční linku zajišťující domácí a právní služby (např. zajištění
hospodyně).
• Informační zdravotní linku, např. pro konzultace lékařských
otázek.
• Úhrada nákladů na hlídání dětí do limitu 5 000 Kč ročně při
hospitalizaci dospělého pojištěného (vztahuje se i na porod).
Základní parametry
• Vstupní věk dítěte 0–14 let.
• Pojištění může sjednat jakákoli osoba ve věku 18–94 let.
• Volitelná frekvence placení (pravidelné platby, jednorázové
pojistné).
• Minimální pojistné 300 Kč měsíčně.
• Možnost mimořádného pojistného.
• Volitelná úrazová připojištění a připojištění hospitalizace pro dítě
i dospělého.
• Frekvenci i výši platby může pojistník v průběhu pojištění kdykoli
změnit.
• Možnost výběru prostředků v průběhu pojištění a života pojistníka.
• Výplata naspořené částky přímo dítěti při dovršení 19 let.
•M
 ožnost prodloužení spoření až do 26 let dítěte.

