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Výhody
rychlá a účinná pomoc Vaší rodině
plná ochrana již za 480 Kč ročně
plnění je osvobozeno od daně z příjmu
plnění nepodléhá dědické dani

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.

možnost volby ze dvou variant pojištění
nevyžaduje se zdravotní dotazník

Můj svět. Moje banka.

Patron

Patron
Co je Patron?

Co Vám pojištění Patron
umožní?

Úrazové pojištění spojené s běžným účtem
vedeným v KB

Chránit Vaši rodinu

• finanční zajištění rodiny pojištěného

V případě úmrtí pojištěného následkem úrazu

v případě jeho náhlého úmrtí následkem

bude jeho rodině poskytnuto:

úrazu

• r ychlé plnění ve výši 20 000 Kč do 48 hodin

• okamžitá pomoc pro Vaše nejbližší: rychlé

Představujeme
pojištění Patron Komerční pojišťovny.

plnění ve výši 20 000 Kč již do 48 hodin
• vyrovnání ztráty příjmu živitele rodiny: pravidelný
příjem po dobu 12 měsíců, celkem až 240 000 Kč

•p
 ravidelný příjem po dobu 12 měsíců
Měsíční příjem bude vypočítán na základě pravidelných
plateb došlých na Váš běžný účet za posledních
12 měsíců (např. mzda, důchod, pravidelný příjem

Patron udělá z Vašeho běžného účtu ochránce Vaší

• pojištění můžete sjednat na všech pobočkách KB

z životního pojištění, nájem, sociální příspěvek, podpora

rodiny. Hodí se zvláště pro klienty, kteří mají rizikové

• zvolíte si variantu podle Vašich příjmů

v nezaměstnanosti).

povolání nebo jsou často vystaveni nebezpečí úrazu.

• není vyžadován zdravotní dotazník

Patron poskytne rychlou a účinnou finanční pomoc

• plnění je osvobozeno od daně z příjmu a nepodléhá

Vašim nejbližším, pokud byste utrpěli smrtelnou nehodu.

dani dědické

Vybrat si vhodnou variantu
Váš běžný účet se stane ochráncem Vaší rodiny již za
480 Kč ročně. Pro vyšší plnění stačí připlatit dalších

Příklad

470 Kč.

Varianta 1 – zaplatíte 480 Kč za rok
Během posledních 12 měsíců jste na svůj účet obdržel/a

Varianta 1

výplatu max. 120 000 Kč (což je 10 000 Kč měsíčně).

Rychlé plnění

20 000 Kč

V případě úmrtí úrazem bude oprávněné osobě

Hlavní plnění

až 120 000 Kč

vyplaceno rychlé plnění ve výši 20 000 Kč a následně

Roční cena

480 Kč

12 měsíčních plateb po 10 000 Kč.
Varianta 2
Varianta 2 – zaplatíte 950 Kč za rok

Rychlé plnění

20 000 Kč

Během posledních 12 měsíců jste na svůj účet obdržel/a

Hlavní plnění

120 001 – 240 000 Kč

výplatu max. 240 000 Kč (což je 20 000 Kč měsíčně).

Roční cena

V případě úmrtí úrazem bude oprávněné osobě
vyplaceno rychlé plnění ve výši 20 000 Kč a následně
12 měsíčních plateb po 20 000 Kč.

950 Kč

