
                                                                                                                                         

 

 
 

Základní parametry produktu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Typ produktu 

 
investiční životní pojištění 

Pojištění dospělé osoby ANO – až 2 dospělé osoby 
Pojištění dětí ANO – až 5 samostatně 

pojištěných dětí 
Vstupní věk  

 prvního pojištěného = 1P 15 - 70 let 

 druhého pojištěného = 2P 18 - 70 let 

 samostatně připojištěných dětí =  PD 0 - 25 let 

 připojištění dětí v rámci úrazového 
připojištění 1P = AD 

vztahuje se na děti do věku 18 let 

Pojistná doba min. 10 let (resp. min. 5 let pro 
1P se vstupním věkem vyšším 

než 55 let) 
Výstupní věk  

 prvního pojištěného = 1P do 85 let 

 druhého pojištěného = 2P do 75 let 

 samostatně připojištěných dětí = PD do 26 let 

 připojištění dětí v rámci úrazového 
připojištění 1P = AD 

do 18 let 

Frekvence placení měsíčně, čtvrtletně, 
pololetně, ročně 

Min. měsíční platba 300 Kč 

Hlavní výhody EVOLUCE PLUS  
+ široká škála rizik (životní a neživotní rizika, speciální rizika pro 

pojištěné děti) 

+ pojištění pro celou rodinu (na jedné smlouvě až 7 osob) 

+ vybraná rizika možno sjednat do 70 let pojištěného (např. 
zproštění od placení pojistného, závažná onemocnění a 
poranění, riziko denního odškodného za pracovní neschopnost) 

+ poplatek za vedení účtu závislý na stavu podílového účtu 

+ garance části oceňovacích tabulek při plnění u velkých 
úrazů (u rizik trvalé následky úrazu a denní odškodné úrazem)  

+ plnění z připojištění denního odškodného pro případ 
pracovní neschopnosti (nemocí i úrazem) není omezen 
počet dní pro plnění  

+ plnění za „neúrazové“ děje ÚRAZ PLUS 

+ připojištění cukrovky, závažných následků očkování, 
opakované plnění 

 

Další plusy EVOLUCE PLUS 
+ částka na investice již od 1 Kč 
+  „automatické děti“ - připojištění dětí v rámci úrazového 

připojištění prvního pojištěného; automaticky pojištěny všechny 
nově narozené děti, a to za jednu sazbu 

+ SYSTÉM BONUSŮ - bonus za bezeškodní průběh  
BŠ  

        po 7 letech a věrnostní bonus ve čtvrtinách pojistné doby  BV  

+ plnění za typicky mužské a ženské druhy rakoviny 

+ možnost sjednání 2násobku plnění při autonehodě v rámci 
úrazového připojištění  

+ možnost sjednání 2 variant u trvalých následků úrazu, u 
denního odškodného za dobu léčení úrazu, u denního 
odškodného za pracovní neschopnost nemocí  

+ u trvalých následků úrazu varianta zvýšení plnění při omezení 
nebo ztrátě výdělečné činnosti 

+ plnění za lázně, sanatoria (pokud jsou součástí léčení úrazu), 
při kosmetických operacích (ze zdravotních důvodů) 

+ volba odlišných pojistných částek pro pojištění „na doma“ a 
„pro banku“ 

+ kratší pojistná doba pro všechna úvěrová rizika, pro pojištění 
nemoci, úrazu, pro připojištění dětí 

+ plnění z úrazových rizik i při teroristickém útoku  

+ sjednání připojištění závažných onemocnění a poranění nebo 
úrazu i pro osoby v invalidním důchodu  

+ online náhled a změny na smlouvě ZDARMA pomocí služby 

 

Daňové výhody 
+  pro pojistníka z pojistného až do výše 24 000 Kč za zdaňovací 

období 

+  z příspěvku zaměstnavatele až do výše 50 000 Kč za 
zdaňovací období 

+  daňové výhody se vztahují i na mimořádné pojistné! 

Podmínky: pojistník = pojištěný, pojistná doba alespoň do 60 
let, minimálně však 5 let, zákaz výběru z podílového účtu během 
trvání pojištění 

 

Vybrané poplatky 
 
za vedení účtu  

- se stavem podílového 
        účtu do 69 999,99 Kč (včetně) 

- se stavem podílové účtu od 70 000 Kč do 

149 999,99 Kč (včetně)  

- se stavem podílového účtu nad 150 000 Kč  

35 Kč 

 

17,50 Kč 

 

0 Kč  

změna osobních, kontaktních údajů 0 Kč 

změna alokačního poměru, přesun podílových 
jednotek - 1 x zdarma  

50 Kč 

prodej podílových jednotek (je-li sjednána 
možnost výběru z podílového účtu) – 1 x zdarma 

50 Kč 

vklad mimořádného pojistného 2,5 % 

inkasní poplatek (měsíční frekvence placení) 12 Kč 

zaslání rekapitulace pojištění – 1x ročně 0 Kč 

rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou 
2,5 % z 
nákupní ceny 

zrušení pojistné smlouvy ze strany pojistníka  500 Kč 

 
 
 

 

Investiční možnosti          
možnost alokace pojistného              
 Portfolio životního cyklu  

 nebo výběr individuální alokace do investičních 
instrumentů společností: 

        CONSEQ  
        GARANTOVANÝ FOND ČPP   

 

 



 

 

1) 6 mil. v součtu (konstantní PČ + klesající PČ).; 2) Pojistná částka je rovna pojistnému za základní poj. + volitelné poj. pro případ smrti 1P 4)  Nastane-li PU po dni, ve kterém 1P nebo 2P dovrší věku 70 let, vyplatí pojistitel 
pojistné plnění z 50 % dohodnuté PČ 5)„Automaticky“ pojištěné dítě přestává být pojištěno den po svých 18 narozeninách; 6) Při PU u DO vyšší než 500 Kč resp. 800 Kč v případě denního odškodného za dobu léčení úrazu s 

minimální dobou léčení 60 dnů a hospitalizaci úrazem, je pojištěný povinen doložit příjem. Výplata podle výše příjmu k datu PU. Nelze pro děti. 7) Pro DO s minimální dobou léčení 60 dnů; 8)Součet pojistných částek pojištění 
trvalých následků daného pojištěného je max. 3 000 000 Kč, z toho max. 1 500 000 Kč pro pojištění trvalých následků s progresivním plněním. 

 

Pojistné riziko Pro koho 
Vstupní věk 

Lze pojistit do 
výroční den 

Pojistná částka 
Zdravotní dotazník 

min max max min max 

Základní pojištění  dožití + smrt 1P 15 70 85 PČ dožití neomezena; PČ smrt = 5 000 Kč Ne 

Volitelné pojištění pro případ smrti 
- konstantní PČ, 
- klesající PČ (lineárně; dle úroku z úvěru), 
- úvěrový balíček 
konstantní i klesající PČ lze zároveň 

1P 15 74 75 30 000 Kč 6 000 000 Kč1) 
Ano 

(je-li PČ vyšší než 30 000 
Kč) 

Připojištění pro případ smrti druhého pojištěného 
- konstantní PČ 
- klesající PČ (lineárně; dle úroku z úvěru), 
- úvěrový balíček 
konstantní i klesající PČ lze zároveň 

2P 18 74 75 30 000 Kč 6 000 000 Kč1) 
Ano 

(je-li PČ vyšší než 30 000 
Kč) 

Zproštění od placení pojistného 
- invalidita III. stupně NEBO II. a III. stupně 
volba : na hlavní pojištění, na pojištění 1P, 
na pojištění všech osob 
- ztráta zaměstnání 

1P 15 69 70 nesjednává se2) 
Ano 

(je-li sjednáno zproštění z 
důvodu invalidity) 

Připojištění invalidity 
- konstantní PČ, 
- klesající PČ (lineárně; dle úroku z úvěru), 
- úvěrový balíček, 
- konstantní i klesající PČ lze zároveň 
- volba: III. st. NEBO II. + III. st. invalidity NEBO I. + II. + 

III. st. invalidity 

1P / 2P 15/18 69 70 100 000 Kč 
6 000 000 Kč (v součtu za 

všechny stupně v obou 
variantách dohromady)1) 

Ano 

Závislost na péči II. – IV. stupně 1P / 2P 15/18 69 70 100 000 Kč 1 500 000 Kč 
Ano 

PD 0 25 26 100 000 Kč 3 000 000 Kč 

Příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky 1P / 2P 15/18 69 70 
100 000 Kč Ano 

PD 0 25 26 

Hospitalizace s doprovodem PD 0 17 18 50 Kč 500 Kč Ano 

Ošetřování členem rodiny PD 0 17 18 50 Kč 500 Kč Ano 

Připojištění závažných onemocnění a poranění 
- konstantní PČ, 
- klesající PČ (lineárně; dle úroku z úvěru), 
- úvěrový balíček, 
- konstantní i klesající PČ lze zároveň 
varianta: rozšířená NEBO základní 
volba: mírnější rozsah pro základní 
i rozšířenou variantu, opakované plnění 

1P / 2P 15/18 69 70 

100 000 Kč 
6 000 000 Kč (v součtu na 

všechny varianty)1) 
Ano 

PD 0 25 26 

- závažné následky očkování 1P / 2P 15/18 69 70 100 000 Kč 1 000 000 Kč Ano 

PD 0 25 26 100 000 Kč 300 000 Kč Ano 

- vrozené vady dětí 1P 15 44 45 100 000 Kč 1 500 000 Kč Ano 

- cukrovka a její komplikace 1P / 2P 15/18 69 70 100 000 Kč 1 500 000 Kč Ano 

- cukrovka u dětí PD 0 25 26 100 000 Kč 300 000 Kč Ano 

Smrt úrazem 
- volba 2násobného plnění při 

autonehodě 
- Úraz PLUS 

1P / 2P 15/18 74 75 100 000 Kč 3 000 000 Kč 

Ne PD 0 25 26 30 000 Kč 

AD autom. v rámci 1P 18 5) 30 000 Kč 

Trvalé následky úrazu 
- TOP progrese NEBO bez, ÚRAZ PLUS 
- volba %: 0,001, 10, 25;  volba až 2 variant 
- volba 2násobného plnění při autonehodě NEBO 
zvýšení plnění při omezení 
nebo ztrátě výdělečné činnosti 
(neplatí pro AD) 

1P / 2P 15/18 69/74 70/75 
100 000 Kč 

s progresí: 1,5 mil.4) 

bez progrese: 3 mil.4) 8) 
Ano (při sjednání PČ  v 
součtu za obě varianty 
vyšší než 300 000 Kč) 

PD 0 25 26 

AD autom. v rámci 1P 18 5) poloviční / shodné jako 1P 

Denní odškodné (DO) za dobu léčení úrazu 
- od 10, 15, 22 NEBO 60 dnů 
- volba plnění zpětně, nezpětně; volba 
až 2 variant 
- progrese NEBO bez, ÚRAZ PLUS 

1P / 2P 15/18 74 75 
50 Kč 

500 Kč4) 6)  / 800 Kč4) 6) 7) / 
2 000 Kč 

Ano 
PD 0 25 26 

AD autom. v rámci 1P 18 5) poloviční / shodné jako 1P 

 
DO za pobyt v nemocnici z důvodu úrazu od 1. dne 
-  progrese NEBO bez, ÚRAZ PLUS 

1P/ 2P 15/18 74 75 
50 Kč 800 Kč4) 6) / 2 000 Kč  

Ano PD 0 25 26 

AD autom. v rámci 1P 18 5) poloviční / shodné jako 1P 

Zlomeniny PD 0 25 26 2 000 Kč Ano 

DO za pracovní neschopnost  z důvodu nemoci / 
nemoci a úrazu 
- od 15.  NEBO 29. dne 
volba : zpětně u PN delší než 90 dnů, 2 varianty 

1P / 2P 15/18 69 70 50 Kč 500 Kč6) / 2 000 Kč Ano 

DO za pobyt v nemocnici z důvodu nemoci 
-  progrese NEBO bez 

1P / 2P 15/18 74 75 
50 Kč 500 Kč6)  / 2 000 Kč Ano 

PD 0 25 26 

Celodenní ošetřování pojištěného 1P / 2P 15/18 64 65 50 Kč 500 Kč Ano 

Zdravotní asistence 
Varianta: rychlé informace + lékař na telefonu NEBO 
asistenční služby 

1P / 2P 15/18 74 75 - - 
Ne 

PD 0 25 26 - - 

Cestovní připojištění 
Varianta:  Evropa NEBO Svět (mimo USA) 

1P / 2P 15/18 69 70 - 
Ne 

PD 0 25 26 - 

Právní ochrana rodiny 
Varianta: základní NEBO rozšířená 

1P 15 84 85 limit plnění: 300 000 Kč, spoluúčast 3 000 Kč Ne 

Připojištění odpovědnosti občana v běžném 
občanském životě včetně újmy na mobilním 
elektronickém zařízení 

1P 15 84 85 Kategorie limitů I., II., III. Ne 

Připojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu 
povolání  Varianta:  Evropa NEBO ČR 

1P 15 84 85 
Kategorie limitů I. – VI., 

spoluúčast 30 % nebo 1 000 Kč 
Ne 
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