
Příloha č. 1 – Modelace nabídky České pojišťovny klienta Zkušeného 

 
 



 
 

 

 

 

 



Příloha č. 2 – Modelace nabídky pojišťovny Kooperativa klienta Zkušeného 

 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



Příloha č. 3 – Modelace nabídky pojišťovny Generali klienta Zkušeného 

 

 

Kurková Sylva, Stromovka 1462/15, 710 00  0strava, +420 602 176 241 

Nabídka životního pojištění 
(Rizikové životní pojištění s konstantní 

pojistnou částkou) - ZM5 

 

 

 pojištěný  
Příjmení a jméno : Zkušený Marek  

Rodné číslo : 81 (Muž)  
Vstupní věk : 30 let  

Počátek pojištění:    1.  5. 2011   Pojistné bude placeno:  30 let  Konec pojištění: 30.  

4. 2041 
 Pátý kalendářní den po zaplacení prvního pojistného v plné výši  je pojištěnému poskytována pojistná ochrana ve výši uvedené 
v návrhu, maximálně však 3.000.000 Kč za jednu pojistnou událost. 
 
Sjednaná pojistná částka pro případ smrti: 1 000 000 Kč 
Splátka pojistného:         1 323 Kč          placeno   12 x ročně. 
 

 Při úmrtí pojištěného během pojištění: 
- obmyšleným osobám je vyplacena sjednaná pojistná částka pro případ smrti 1 000 000 Kč 
- v případě smrti způsobené úrazem je obmyšleným osobám vyplacena  
  sjednaná pojistná částka doplňkového pojištění pro případ smrti úrazem 1 000 000 Kč 
 

  V případě diagnózy závažného onemocnění pojištěného 
Pojištěnému je vyplacena sjednaná pojistná částka doplňkového pojištění 
závažných onemocnění 500 000 Kč 
Toto doplňkové pojištění končí za 25 let od počátku smlouvy. 
 
Onemocnění: srdeční infarkt, rakovina, náhlá cévní mozková příhoda, selhání ledvin, transplantace životně 
důležitých orgánů, operace na aortě a věnčitých tepen, náhrada srdeční chlopně, AIDS, slepota, ztráta sluchu 
nebo končetin, těžké popáleniny, nezhoubné mozkové nádory, po čekací době 6 měsíců. Podrobněji viz ZPP 
ŽP 2005/01. Při výskytu některého z uvedenýchonemocnění doplňkové pojištění zaniká. 

 

  V případě úrazu pojištěného 
V případě trvalých následků úrazu je pojištěnému vyplacena částka, odpovídající  
stupni invalidity z pojistné částky 500 000 Kč 
Plnění je vypláceno od 0,001% stupně invalidity; v případě 100% stupně invalidity: 2 500 000 Kč 
Paušální částky bez zvýšení pojistného 

Ztráta trvalého zubu působením zevního násilí: 1 000 Kč 
Jizva způsobená úrazem o délce min. 6 cm (na krku a obličeji 3 cm): 1 000 Kč 
 

 
Splátka pojistného za životní pojištění: 604 Kč 
Splátka pojistného za doplňkové pojištění smrti úrazem: 144 Kč 
Splátka pojistného za doplňkové pojištění závažných onemocnění: 440 Kč 
Splátka pojistného za doplňkové pojištění trvalých následků úrazu: 135 Kč 

Běžné pojistné za celou smlouvu: 1 323 Kč 
 
Varianty placení při různých pojistných obdobích: 

roční splátka pololetní splátka čtvrtletní splátka měsíční splátka 

14 695 Kč 7 641 Kč 3 895 Kč 1 323 Kč 

 
 
 Tato modelová nabídka má pouze informativní charakter, tzn. že ji nelze považovat za součást pojistné 

smlouvy a společnosti Generali Pojišťovna a.s. z ní neplynou žádné závazky. 



Příloha č. 4 – Modelace nabídky pojišťovny Wüstenrot klienta Zkušeného 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5 – Modelace nabídky České pojišťovny klienta Nemocného 

 
 

 

 

 



Příloha č. 6 – Modelace nabídky pojišťovny Kooperativa klienta Nemocného 

 



 
 

 

 

 

 



Příloha č. 7 – Modelace nabídky pojišťovny Generali klienta Nemocného 

 

 

Kurková Sylva, Stromovka 1462/15, 710 00  0strava, +420 602 176 241 

Nabídka životního pojištění 
(Rizikové životní pojištění s konstantní 

pojistnou částkou) - ZM5 

 

 

 pojištěný  
Příjmení a jméno : Nemocný Josef  

Rodné číslo : 56 (Muž)  
Vstupní věk : 55 let  

Počátek pojištění:    1.  6. 2011   Pojistné bude placeno:  5 let  Konec pojištění: 31.  5. 

2016 
 Pátý kalendářní den po zaplacení prvního pojistného v plné výši  je pojištěnému poskytována pojistná ochrana ve výši uvedené 
v návrhu, maximálně však 3.000.000 Kč za jednu pojistnou událost. 
 
Sjednaná pojistná částka pro případ smrti: 1 000 000 Kč 
Splátka pojistného:         1 868 Kč          placeno   12 x ročně. 
 

 Při úmrtí pojištěného během pojištění: 
- obmyšleným osobám je vyplacena sjednaná pojistná částka pro případ smrti 1 000 000 Kč 
- v případě smrti způsobené úrazem je obmyšleným osobám vyplacena  
  sjednaná pojistná částka doplňkového pojištění pro případ smrti úrazem 1 000 000 Kč 
 

  V případě úrazu pojištěného 
V případě trvalých následků úrazu je pojištěnému vyplacena částka, odpovídající  
stupni invalidity z pojistné částky 500 000 Kč 
Plnění je vypláceno od 0,001% stupně invalidity; v případě 100% stupně invalidity: 2 500 000 Kč 
Paušální částky bez zvýšení pojistného 

Ztráta trvalého zubu působením zevního násilí: 1 000 Kč 
Jizva způsobená úrazem o délce min. 6 cm (na krku a obličeji 3 cm): 1 000 Kč 
 

 
Splátka pojistného za životní pojištění: 1 589 Kč 
Splátka pojistného za doplňkové pojištění smrti úrazem: 144 Kč 
Splátka pojistného za doplňkové pojištění trvalých následků úrazu: 135 Kč 

Běžné pojistné za celou smlouvu: 1 868 Kč 
 
Varianty placení při různých pojistných obdobích: 

roční splátka pololetní splátka čtvrtletní splátka měsíční splátka 

20 750 Kč 10 790 Kč 5 499 Kč 1 868 Kč 

 
 
 Tato modelová nabídka má pouze informativní charakter, tzn. že ji nelze považovat za součást pojistné 

smlouvy a společnosti Generali Pojišťovna a.s. z ní neplynou žádné závazky. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 8 – Modelace nabídky pojišťovny Wüstenrot klienta Nemocného 

 
 

 



 


