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Proﬁ Patron

Proﬁ Patron

Příklad:
Zvolíte variantu A za 990 Kč ročně.

Zvolíte variantu B za 1 940 Kč ročně.

Během posledních 12 měsíců došly na Váš podnikatelský

Během posledních 12 měsíců došly na Váš podnikatelský

účet platby v celkové výši

účet platby v celkové výši 930 000 Kč. V případě úmrtí

450 000 Kč. V případě úmrtí následkem

následkem úrazu bude určené osobě vyplaceno rychlé

úrazu bude určené osobě vyplaceno

plnění ve výši 30 000 Kč a následně každý měsíc po dobu

rychlé plnění ve výši 30 000 Kč a následně každý měsíc

jednoho roku částka 38 750 Kč

po dobu jednoho roku částka 18 750 Kč

(1/2 z 930 000 Kč = celkem ročně 465 000 Kč,

(1/2 z 450 000 Kč = celkem ročně 225 000 Kč,

měsíčně potom 38 750 Kč).

měsíčně potom 18 750 Kč).
Výše došlých plateb na účet
za posledních 12 měsíců

450 000 Kč

Výše došlých plateb na účet
za posledních 12 měsíců

930 000 Kč

Rychlé plnění

30 000 Kč

Rychlé plnění

30 000 Kč

Výše pravidelného příjmu měsíčně

18 750 Kč

Výše pravidelného příjmu měsíčně

38 750 Kč

Celková výše pravidelného příjmu za rok

225 000 Kč

Celková výše pravidelného příjmu za rok

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.

465 000 Kč

Můj svět. Moje banka.
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Proﬁ Patron

Představujeme

Co je Profi Patron?

Co Vám Profi Patron umožní?

Profi Patron je úrazové pojištění spojené s podnikatelským

• Finančně zajistit Vaše blízké pro případ úmrtí

Výhody

Profi Patron.
Profi Patron nabízí především jistotu pro případ

účtem vedeným u Komerční banky, které finančně zajistí

neočekávaných událostí. V případě nehody poskytne

rodinu pojištěného v případě jeho náhlého úmrtí

• Nahradit příjmy z podnikání po dobu jednoho roku

rychlou a účinnou finanční pomoc Vašim blízkým

následkem úrazu.

• Získat finanční jistotu za atraktivní cenu

následkem úrazu

účinná finanční pomoc v případě úmrtí

a dlouhodobě jim nahradí příjmy z Vašeho podnikání.

následkem úrazu
Profi Patron Vám poskytne:
• okamžitou finanční pomoc – rychlé plnění 30 000 Kč

Vyberte si variantu podle
svých potřeb

výše pojistného plnění navázána na Vaše dosavadní
podnikatelské příjmy

do 48 hodin
• pravidelný příjem po dobu 12 měsíců v celkové výši

Limity pojistného plnění

rychlé plnění 30 000 Kč do 48 hodin

až 480 000 Kč
Konkrétní výše plnění bude stanovena jako jedna

Profi Patron

Varianta A

Varianta B

pravidelný příjem po dobu jednoho roku

polovina výše všech plateb, které během posledních

Rychlé plnění

30 000 Kč

30 000 Kč

až 40 000 Kč měsíčně

12 měsíců došly na Váš podnikatelský běžný účet.

Výše pravidelného
příjmu celkem

až 240 000 Kč

až 480 000 Kč

vyplácena postupně každý měsíc po dobu jednoho

Výše pravidelného
příjmu měsíčně

až 20 000 Kč

až 40 000 Kč

roku, takže dlouhodobě nahradí příjmy z podnikání.

Roční pojistné

990 Kč

1940 Kč

Maximální výše pravidelného příjmu závisí na zvolené
variantě pojištění Profi Patron. Tato částka bude
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atraktivní cena v porovnání s výší pojistného krytí
není nutný zdravotní dotazník
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