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POJMY TÝKAJÍCÍ SE POJIŠT�NÍ 

All risk pojišt�ní – Pojišt�ní proti všem pojistným nebezpe�ím, rizik�m vztahujícím se 

k vymezenému objektu (nap�. stavebn� montážní pojišt�ní). Zahrnuje krytí všech pojistných 

nebezpe�í, pokud nejsou uvedeny ve výlukách. 

Asociace pojiš�oven – Dobrovolné sdružení pojiš�oven z�ízené za ú�elem zastupování 

spole�ných zájm� �lenských pojiš�oven. 

Bonus – Zvýhodn�ní pojišt�ného za bezeškodní pr�b�h (takový pr�b�h pojišt�ní b�hem 

sledovaného období, kdy nenastala pojistná událost), nej�ast�ji formou slev na pojistném.  

Broker – Pojiš�ovací zprost�edkovatel – maklé�, který poskytuje svému klientovi poradenské 

služby v oblasti risk managementu a pojišt�ní.  

�eská kancelá� pojistitel� – Sdružení pojiš�oven, které provozují povinné pojišt�ní 

odpov�dnosti za škody p�i provozu vozidla.  

Finan�ní dohled – Kontrola hospoda�ení pojiš�ovny, zejména schopnosti hradit závazky 

vyplývající z uzav�ených pojistných smluv. Sou�ástí je sledování tvorby technických rezerv, 

v�etn� matematických rezerv, finan�ního umíst�ní, dodržování ú�etních postup� a 

spolehlivosti vnit�ních kontrolních systém�.  

Likvidace pojistné události – Soubor �inností spojených s vy�izováním pojistné události, 

který zahrnuje šet�ení nutné ke zjišt�ní povinnosti pojiš�ovny plnit a rozsahu této povinnosti a 

stanovení výše pojistného pln�ní.  

Nahodilá skute�nost – Skute�nost, která je možná a u které není jisté, zda v dob� trvání 

soukromého pojišt�ní v�bec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku. 

Netto pojistné – �ást tarifu pojistného, která je ur�ena na pokrytí budoucích náklad� na 

pojistná pln�ní.  

Nezasloužené pojistné – �ást p�edepsaného pojistného na základ� uzav�ené pojistné smlouvy, 

která �asov� souvisí s následujícím ú�etním obdobím �i ú�etními obdobími. Nezasloužené 

pojistné je p�id�lováno do rezervy na nezasloužené pojistné.  
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Neživotní pojišt�ní – Oblast pojišt�ní zahrnující krytí tzv. neživotních pojistných nebezpe�í, 

tzn. úraz a nemoc, majetková, odpov�dnostní pojistná nebezpe�í, pojišt�ní finan�ních ztrát. 

Obmyšlený – Osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného pln�ní v p�ípad�

smrti pojišt�ného. Ur�uje ji pojistník a specifikuje ji jménem nebo vztahem k pojišt�nému.  

Obnosové pojišt�ní – Pojišt�ní, pro které je charakteristické, že výše pojistného pln�ní je 

p�edem dohodnuta, tzn. velikost pojistného pln�ní se neodvíjí od velikosti škody, ale od 

p�edem dojednané výše obnosu (pojistné �ástky).  

Odkupné – �ást nespot�ebovaného pojistného (v rámci tzv. rezervotvorných pojišt�ní) 

ukládaná pojistitelem do rezervy, vypo�tená pojistn� matematickými metodami k datu zániku 

pojišt�ní.  

Podíly na zisku (na výnosech) – �ástka, která se pravideln� p�ipisuje k platným pojistným 

smlouvám z výnos�, které pojiš�ovna p�i provozování zejména rezervotvorných pojišt�ní 

dosáhla, podle zásad stanovených pojistitelem.  

Pojistitel – Specializovaná instituce, která je oprávn�na provozovat pojiš�ovací �innosti. 

Pojistná �ástka – �ástka, která je dohodnuta v pojistné smlouv� a která udává bu� p�ímo 

velikost pojistného pln�ní (u obnosových pojišt�ní), nebo horní hranici velikosti pojistného 

pln�ní (u škodových pojišt�ní).  

Pojistná doba – Doba, na kterou bylo pojišt�ní sjednáno. Pojistná doba m�že být sjednána 

jako doba ur�itá, nebo doba neur�itá.  

Pojistná hodnota – Nejvyšší možná majetková újma, která m�že v d�sledku pojistné události 

nastat.  

Pojistná smlouva – Právní dokument vytvo�ený písemnou formou, na základ� kterého vzniká 

a trvá konkrétní pojišt�ní. Pojistná smlouva je sjednávána mezi pojistníkem a pojistitelem. 

Pojistník se zavazuje hradit pojistné, pojistitel poskytnou pojistnou ochranu, tedy v p�ípad�

vzniku p�esn� definované pojistné události uhradit vzniklé ztráty.  
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Pojistná událost – Nahodilá skute�nost vymezená v pojistné smlouv� nebo ve zvláštním 

právním p�edpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti 

pojistitele poskytnout pojistné pln�ní.  

Pojistné – Cena pojišt�ní. Struktura ceny pojišt�ní = netto pojistné + kalkulované správní 

náklady + kalkulovaný zisk.  

Pojistné b�žné – Pojistné placené na jednotlivá pojistná období. 

Pojistné jednorázové – Pojistné zaplacené najednou na celou dobu trvání pojišt�ní.  

Pojistné p�edepsané – Pojistné vycházející z p�edpisu pojistného z pojistných smluv, 

vyjad�uje se ke sledovanému období.  

Pojistné p�ijaté – Pojistné vybrané pojiš�ovnou za sledované období (rozdíl oproti 

p�edepsanému je v tzv. dlužném pojistném). 

Pojistné nebezpe�í – Možná p�í�ina vzniku pojistné události.  

Pojistné období – �asové období dohodnuté v pojistné smlouv�, za které se platí pojistné.  

Pojistné pln�ní – Pen�žní �ástka vyplacená pojistitelem po vzniku pojistné události. U 

obnosových pojišt�ní jde o výplatu pojistného pln�ní (vyplývá ze sjednané pojistné �ástky), u 

škodových pojišt�ní jde o úhradu vzniklé škody.  

Pojistné podmínky – Právní úprava pojistného produktu, kterou zpracovává pojistitel. 

Všeobecné pojistné podmínky jsou zpracovány pro jednotlivé pojistné produkty, zvláštní nebo 

dopl�kové pojistné podmínky upravují specifické podmínky pro jednotlivé p�ípady.  

Pojistné riziko – Míra pravd�podobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným 

nebezpe�ím.  

Pojistník – Osoba, která s pojistitelem uzav�ela pojistnou smlouvu a která platí pojistné.  

Pojistný produkt – Konkrétní druh pojišt�ní zam��ený na krytí vymezeného rizika (souboru 

rizik).  
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Pojistný zájem – Oprávn�ná pot�eba ochrany p�ed následky nahodilé skute�nosti vyvolané 

pojistným nebezpe�ím.  

Pojišt�ní – Specifická finan�ní kategorie, jejíž podstata spo�ívá v pen�žním krytí d�sledk�

nahodilosti prost�ednictvím tvorby kolektivní rezervy pojistnou metodou (do rezervy 

p�ispívají všichni ú�astníci rizikového kolektivu v závislosti na velikosti rizika a rezerva je 

použita ve prosp�ch t�ch z ú�astník�, u kterých došlo k nahodilé události a výše pln�ní se 

odvíjí do velikosti d�sledk� nahodilé události).  

Pojišt�ní majetku – Pojišt�ní zam��ené na krytí d�sledk� p�i zni�ení, poškození �i ztrát�

majetku.  

Pojišt�ní na plnou hodnotu – Pojišt�ní, kde je dop�edu sjednána pojistná �ástka, která 

p�edstavuje horní hranici pojistného pln�ní a sou�asn� zahrnuje intenzitu pojistné ochrany. 

Pojišt�ní na první riziko – Pojišt�ní, kde velikost pojistného pln�ní je ohrani�ena dop�edu 

sjednanou pojistnou �ástkou (limitem pojistného pln�ní).  

Pojišt�ní odpov�dnosti za škody – Pojišt�ní kryjící škody, které vznikly v d�sledku nahodilé 

události poškozeným, za které je pojišt�ný odpov�dný na základ� právních p�edpis�.  

Pojišt�ní rezervotvorné – Pojišt�ní, které kryje rizika s relativní nahodilostí (událost nastane, 

ale není pouze jisté, kdy).  

Pojišt�ní rizikové – Pojišt�ní, které kryje rizika s absolutní nahodilostí (události mohou, ale 

nemusí nastat).  

Pojišt�ní povinn� smluvní – Povinnost sjednání pojišt�ní pro vymezené osoby (fyzické �i 

právnické). Právní p�edpis ur�uje povinnost sjednat smlouvu. U n�kterých povinn� smluvních 

pojišt�ní právní p�edpis podrobn�ji upravuje podobu pojišt�ní (nap�. limity pojistných pln�ní).  

Pojišt�ní smluvní – Pojišt�ní, které vzniká na základ� sjednání pojistné smlouvy (v rámci 

komer�ního pojišt�ní se ve velké v�tšin� p�ípad� smlouva nesjednává u krátkodobých 

pojišt�ní, nap�. tzv. známkové pojišt�ní, nebo v rámci zákonného pojišt�ní).  
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Pojišt�ní zákonné – Povinné pojišt�ní pro vymezené osoby. Pojistná smlouva se nesjednává, 

v p�íslušném právním p�edpise je stanovena povinnost platit pojistné (není v pravém slova 

smyslu pojišt�ním).  

Pojišt�ný – Osoba, na jejíž život, majetek, odpov�dnost za škodu nebo jiné hodnoty 

pojistného zájmu se pojišt�ní vztahuje.  

Pojiš�ovací �innosti – Uzavírání pojistných smluv, správa pojišt�ní a poskytování pln�ní 

z pojistných smluv, poskytování asisten�ních služeb. Sou�ástí pojiš�ovací �innosti je 

nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojiš�ovny, uzavírání smluv 

zajiš�ovnami o zajišt�ní závazk� pojiš�ovny vyplývajících z jí uzav�ených pojistných smluv 

(pasivní zajišt�ní) a �innost sm��ující k p�edcházení vzniku škod a zmír�ování jejich následk�

(zábranná �innost).  

Pojiš�ovací nebo zajiš�ovací maklé� – Právnická nebo fyzická osoba, která provádí 

zprost�edkovatelskou �innost v pojiš�ovnictví na základ� smlouvy s osobou, která má zájem o 

uzav�ení pojistné nebo zajiš�ovací smlouvy.  

Pojiš�ovací pool – Sdružení pojistitel� vytvá�ené za ú�elem spole�ného krytí rizik velkého až 

katastrofického rozsahu.  

Pojiš�ovací zprost�edkovatel – Právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje 

zprost�edkovatelskou �innost v pojiš�ovnictví, tedy provádí zejména �innosti sm��ující ke 

sjednání pojistných smluv.  

Pojiš�ovna – Specializovaná instituce, která má povolení k provozování pojiš�ovací �innosti. 

Pojiš�ovna m�že být podle zam�ení: univerzální, životní, neživotní, podle právní formy: 

akciová, družstevní (vzájemnostní), státní.  

Poškozený – Osoba, která utrp�la škodu na majetku, život� nebo zdraví, za níž podle platných 

právních p�edpis� odpovídá n�kdo jiný, které je vyplaceno pojistné pln�ní na vzniklé pojistné 

události z pojišt�ní odpov�dnosti za škody.  

Procentní spoluú�ast – Dopl�ková forma pojišt�ní, p�i které se pojišt�ný podílí na krytí 

vzniklé škody dop�edu dojednaným podílem.  

Provize – Odm�na pojiš�ovacímu zprost�edkovateli za sjednání pojistné smlouvy.  
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P�ipojišt�ní – Pojišt�ní, které lze sjednat jako dopln�k k základnímu krytí v rámci 

konkrétního pojistného produktu.  

Riziko – V pojiš�ovnictví možnost vzniku události s výsledkem odchylným od cíle, a to 

s ur�itou pravd�podobností (m��itelná nejistota).  

Samopojišt�ní – Vytvá�ení vlastních rezerv na pokrytí d�sledk� nahodilých událostí.  

Samostatný likvidátor pojistných událostí – Fyzická nebo právnická osoba, která provádí na 

základ� smlouvy s pojiš�ovnou šet�ení nutné k zjišt�ní rozsahu její povinnosti plnit ze 

sjednaného pojišt�ní.  

Skupinové pojišt�ní – Soukromé pojišt�ní, které se vztahuje na skupinu pojišt�ných blíže 

vymezených v pojistné smlouv�.  

Správa pojišt�ní – Soubor �inností sm��ujících k udržení a aktualizaci stavu pojistných 

smluv.  

Státní dohled v pojiš�ovnictví – Dohledová �innost státu uskute��ovaná �eskou národní 

bankou za ú�elem ochrany pojišt�ných, zajišt�ní stability v pojiš�ovnictví a transparentnosti 

pojiš�ovací �innosti. Dohled se soust�e�uje na: povolovací �innost, kontrolní �innost, 

schvalovací �innost, notifika�ní �innost a navazující �innosti.  

Škodní událost – Skute�nost, ze které vznikla škoda a která mohla být d�vodem vzniku 

pojistné události.  

Škodové pojišt�ní – Pojišt�ní, jehož ú�elem je náhrada škody vzniklé v d�sledku pojistné 

událost. V rámci škodového pojišt�ní je velikost pojistného pln�ní ohrani�ena velikostí 

vzniklé škody.  

Technická úroková míra – Zaru�ený podíl na výnosech v rezervotvorných pojišt�ních. 

Sou�asn� je cenotvorným faktorem.  

Technické rezervy – P�edstavují hodnotu budoucích úhrad p�edpokládaných závazk�

pojiš�ovny vyplývajících z uzav�ených pojišt�ní. Pro stanovení p�edpokládaných závazk� se 

využívá zejména matematických metod.  
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Výluky z pojišt�ní – V�ci nebo rizika, které jsou vy�aty z pojistného krytí. Škody na nich �i 

jimi zp�sobené pojiš�ovna nebude hradit.  

Zajišt�ní – Pojišt�ní pojiš�ovny – pojišt�ní rizika p�evzatého pojistitelem. P�edstavuje vztah 

mezi pojistitelem a zajistitelem. Zajišt�ní rozsah škod nezmenšuje, ale �iní jejich finan�ní 

d�sledky ekonomicky únosn�jší.  

Zajiš�ovací �innost – Uzavírání smluv, kterými se zajiš�ovna zavazuje poskytnout pojiš�ovn�

ve sjednaném rozsahu pln�ní, nastane-li nahodilá událost ve smlouv� blíže ozna�ená a 

pojiš�ovna se zavazuje platit zajiš�ovn� ve smlouv� ur�enou �ást pojistného z pojistných 

smluv uzav�ených pojiš�ovnou, které jsou p�edm�tem této smlouvy. Dále uzavírání 

zajiš�ovacích smluv mezi zajiš�ovnami, správa zajišt�ní a poskytování pln�ní ze zajiš�ovacích 

smluv.  

Zajiš�ovna – Specializovaná instituce, která má povolení na provozování zajišt�ní, tzn. 

p�ebírání pojistných rizik postoupených pojiš�ovnou nebo jinou zajiš�ovnou.  

Zasloužené pojistné – �ást p�edepsaného pojistného podle uzav�ené pojistné smlouvy, která 

�asov� souvisí s probíhajícím ú�etním obdobím.  

Zprost�edkovatelská �innost v pojiš�ovnictví – Odborná �innost spo�ívající v p�edkládání 

návrh� na uzav�ení pojistných smluv nebo zajiš�ovacích smluv, provád�ní p�ípravných prací 

sm��ujících k uzav�ení pojistných nebo zajiš�ovacích smluv, uzavírání pojistných nebo 

zajiš�ovacích smluv, pomoc p�i správ� pojišt�ní a vy�izování nárok� z pojistných nebo 

zajiš�ovacích smluv.  

Životní pojišt�ní – Oblast pojišt�ní zam��ená prvotn� na krytí dvou událostí: smrt a dožití. 

Z praktického pohledu bývá ke krytí t�chto dvou událostí p�i�le�ováno krytí navazujících 

neživotních rizik (úraz, nemoc, invalidita apod.). 1

���������������������������������������� �������������������
1 zdroj: DUCHÁ�KOVÁ, E. Principy pojišt�ní a pojiš�ovnictví. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2009. 224 s. ISBN 

978-80-86929-51-4. 
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Zdroj: Duchá�ková, E. Principy pojišt�ní a pojiš�ovnictví. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2009. 
224 s. ISBN 978-80-86929-51-4. 
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Zdroj: Duchá�ková, E. Principy pojišt�ní a pojiš�ovnictví. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2009. 
224 s. ISBN 978-80-86929-51-4. 
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�LENSKÉ POJIŠ�OVNY �AP 

AEGON Pojištovna, a. s. 

Allianz pojiš�ovna, a. s. 

Amcico pojiš�ovna a. s. 

Aviva životní pojiš�ovna, a. s. 

AXA pojiš�ovna, a. s. 

AXA životní pojiš�ovna a. s. 

�eská podnikatelská pojiš�ovna, a. s., Vienna Insurance 

Group 

�eská pojiš�ovna a. s. 

�eská pojiš�ovna ZDRAVÍ a. s. 

�SOB Pojiš�ovna, a. s., �len holdingu �SOB 

D. A. S. pojiš�ovna právní ochrany, a. s. 
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DEUTSCHER RING Lebensversicherungs-

Aktiengesellschaft, pobo�ka pro �eskou republiku 

DIRECT Pojiš�ovna, a. s. 

Evropská Cestovní Pojiš�ovna, a. s. 

Generali Pojiš�ovna a. s. 

Hasi�ská vzájemná pojiš�ovna, a. s. 

HDI Versicherung AG, organiza�ní složka 

ING Životní pojiš�ovna N. V., pobo�ka pro �eskou 

republiku 

Komer�ní pojiš�ovna, a. s. 

Kooperativa pojiš�ovna, a. s., Vienna Insurance Group 

MAXIMA pojiš�ovna, a. s. 

POJIŠ�OVNA CARDIF PRO VITA, a. s. 

Pojiš�ovna �eské spo�itelny, a. s., Vienna Insurance 

Group 
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Pojiš�ovna VZP, a. s. 

Slavia pojiš�ovna a. s. 

Triglav pojiš�ovna, a. s. 

UNIQUA pojiš�ovna, a. s. 

VICTORIA VOLKSBANKEN pojiš�ovna, a. s. 

Wüstenrot pojiš�ovna, a. s. 

Wüstenrot, životní pojiš�ovna, a. s. 

�LENOVÉ SE ZVLÁŠTNÍM STATUTEM 

AIDA �eská sekce Mezinárodního sdružení pro pojistné 

právo 

�eská kancelá� pojistitel�

Exportní garan�ní a pojiš�ovací spole�nost, a. s. 
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Vybrané údaje o pojiš�ovnách 
�

Tabulka: Vybrané údaje o pojiš�ovnách k 31. 12. 2009 (v tis. K�) 

AXA –ŽP Generali Kooperativa P�S 

Aktiva – netto hodnota 8 422 410 18 180 235 57 940 512 20 421 310

Výše základního kapitálu 638 000 500 000 3 000 000 1 117 200 

Zisk  155 509 970 961 2 415 606 619 151 

P�edepsané pojistné – celkem  2 158 847 8 912 169 30 991 749 6 692 601 

P�edepsané pojistné v oblasti 

životního pojišt�ní  
2 090 581 2 854 117 7 696 131 6 855 813 

Technické rezervy - celkem 6 245 686 12 789 165 41 688 960 17 344 804

Rezerva pojistného životních 

pojišt�ní 
2 270 133 5 177 800 22 047 350 13 835 244

Zdroj: vlastní zpracování na základ� údaj� z výro�ních zpráv pojiš�oven a statistik �AP 

�

Celkové p�edepsané pojistné zahrnuje veškeré �ástky splatné podle pojistných smluv b�hem 

ú�etního období, nezávisle na skute�nosti, zda se tyto �ástky vztahují zcela nebo z �ásti k 

pozd�jším ú�etním obdobím, tzv. nezasloužené pojistné. 

Technické rezervy jsou sou�tem technických rezerv a technické rezervy na životní pojišt�ní, 

je-li nositelem investi�ního rizika pojistník.  



P�íloha �. 5 

AXA – ŽP: Možnost investování a tabulka progresivního pln�ní 

�

Podílové fondy, do kterých lze vložit finan�ní prost�edky u pojišt�ní Comfort Plus: 

� Fond pen�žního trhu, 

� Dluhopisový fond,  

� Smíšený fond,  

� Zahrani�ní fond,  

� Realitní fond,  

� AXA CEE Dluhopisový fond, 

� AXA CEE Akciový fond,  

� AXA Selection Opportunities,  

� AXA Selection Emerging Equity.  
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Stupe� poškození – dále jen „SP“ v % Výše pln�ní v % pojistné �ástky – dále jen 

„VP“ 

1 – 25 VP = 1 x SP 

26 – 50 VP = 3 x SP – 50 

51 – 75 VP = 5 x SP – 150 

76 – 100 VP = 7 x SP - 300 

Zdroj: zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojišt�ní (AXA – ŽP) 

�





P�íloha �. 7 

Generali: Tabulka progresivního pln�ní 

�

�
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Stupe� invalidity (SI) Výpo�et výše pojistného pln�ní 

0,001 % - 30,00 % jednonásobek pojistné �ástky 

30.01 % - 80,00 % 
do 30 % jednonásobek pojistné �ástky,  

�ást p�evyšující 30,00 % SI bude násobena p�tkrát 

80,01 % - 100,00 % 

do 30 % jednonásobek pojistné �ástky,  

�ást p�evyšující 30,00 % SI bude násobena p�tkrát,  

�ást p�evyšující 80,00 % SI bude násobena šestkrát 

Zdroj: zvláštní pojistné podmínky pro životní pojišt�ní (Generali) 

�







P�íloha �. 9 

Kooperativa: Možnost investování a tabulka progresivního pln�ní 

�

Prost�ednictví univerzálního životního pojišt�ní PERSPEKTIVA m�že klient investovat do 

garantovaného fondu a n�kolika druh� podílových fond�. Vybrat si m�že z následujících 

možností: 

� Konzervativní program s využitím investování do podílových fond�

� Dynamický program s využitím investování do podílových fond�

� Progresivní program s využitím investování do podílových fond�

� C-Quadrat Arts Balanced s využitím investování do podílových fond�

� C-Quadrat Arts Dynamic s využitím investování do podílových fond�

� Conseq Active Invest Vyvážené portfolio 

� Conseq Active Invest Dynamické portfolio 

� Conseq Horizont Invest 

� Garantovaný fond 

� Vkladový fond pro mimo�ádné pojistné 
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Hodnocení trvalých 

následk� úrazu (%) 

Progresivní pln�ní 

(%) 

Hodnocení trvalých 

následk� úrazu (%)

Progresivní pln�ní 

(%) 

30 40 70 200 

35 55 75 225 

40 70 80 255 

45 85 85 290 

50 100 90 325 

55 125 95 360 

60 150 100 400 

65 175   

Zdroj: zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojišt�ní (Kooperativa) 







P�íloha �. 11 

P�S: Možnost investování a tabulka progresivního pln�ní 

Klient si v p�ípad� pojišt�ní FLEXI m�že zvolit jednu z investi�ních strategií nebo si vytvo�í 

vlastní investi�ní portfolio s využitím následujících fond�:  

� garantovaný fond pro b�žné pojistné 

� garantovaný fond pro mimo�ádné a jednorázové pojistné 

� H-FIX fondy:  

� ESPA Fond H-FIX 16 

� ESPA Fond H-FIX 20 

�  ESPA Fond H-FIX 24 

� ESPA Fond H-FIX 29 

� ESPA Fond H-FIX 35 

� investi�ní fondy: 

� P�S Fond akciový 

� Top Stocks 

� ESPA Stock America 

� ESPA Stock Europe – Active 

� ESPA Stock Japan 

� Sporotrend 

� ESPA Stock BRICK 

� Sporobond REICO 

� Trendbond 

� �S Nemovitostní fond 
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Rozsah trvalých následk� úrazu Výše pojistného pln�ní 

Od 0,5 % do 25 % v�etn� P�íslušné % z jednonásobku pojistné �ástky 

Nad 25 % do 50 % v�etn� P�íslušné % z dvojnásobku pojistné �ástky 

Nad 50 % do 75 % v�etn� P�íslušné % z trojnásobku pojistné �ástky 

Nad 75 % do 100 % v�etn� P�íslušné % ze �ty�násobku pojistné �ástky 

Zdroj: speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojišt�ní (P�S) 




