
  

           

 

 

 
 

 
 
 
 
 
                             

 
Základní parametry produktu  
 
Pojistníkem může být pouze osoba starší 18 let. 
Pojistník a první pojištěný jsou osoby odlišné. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonus 

 za každých 7 let bez pojistné události  
 10 % z poplatků za „životní“ připojištění 
pojištěného dítěte  

 při dožití ČPP vyplatí i získaný bonus, který 
ještě nebyl připsán „do účtu“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Typ produktu investiční životní 

pojištění 

Pojištění dítěte  ANO – 1 pojištěné dítě 

Pojištění dospělé osoby ANO – až 2 pojištěné 

osoby 

Vstupní věk   

prvního pojištěného = 1P 0 - 14 let  

druhého pojištěného = 2P 18 - 69 let 

třetího pojištěného = 3P 18 - 69 let 

Pojistná doba min. 5 let 

Výstupní věk  

prvního pojištěného = 1P do 26 let 

druhého pojištěného = 2P do 70 let 

třetího pojištěného = 3P do 70 let 

Frekvence placení měsíčně, čtvrtletně, 

pololetně, ročně 

Min. měsíční platba 300 Kč 

Co ŠTÍSTKO přináší/nabízí? 
 

 akumulace finančních prostředků, které dítěti usnadní 
vstup do samostatného života 

 pojištění dítěte s připojištěním až dvou dospělých  

 zabezpečení pro případ, že by nastala tragická událost 
– trvalé zproštění od placení pojistného 

 garantovaný fond - aktuální výše je uvedena 
v Přehledu poplatků a parametrů 

 bonus za bezeškodní průběh již po 7 letech  

 možnost sjednání 2násobku plnění při autonehodě  
u trvalých následků úrazu – při sjednání s variantou 
TOP progrese plnění až do 10násobku pojistné 
částky  

 běžné pojistné na investice –od 150 Kč 

 nabídka rizik, která pokrývají různé životní  situace -  
hospitalizace s doprovodem, závislost na péči II. až 
IV. stupně, cukrovka, příspěvek na pořízení 
zvláštní pomůcky a ošetřování členem rodiny   

 plnění z úrazových rizik při teroristickém útoku  

 
 u plnění z velkých úrazů garance části oceňovacích 

tabulek  

 
 u připojištění denního odškodného při pobytu 

v nemocnici z důvodu nemoci možnost 

progresivního plnění  

Investiční možnosti 
možnost alokace pojistného  

 
 Portfolio životního cyklu  

nebo výběr individuální alokace do investičních 
instrumentů společností: 

        CONSEQ  
 
        GARANTOVANÝ FOND ČPP   

 

 

formou zvýšení počtu podílových 
jednotek na účtu podle aktuálního 

alokačního poměru  

 

 

připsaný bonus se zhodnocuje podle zvolené 
alokace pojistného! 

 



Pojistné riziko 
Pro 

koho 

Vstupní věk 
Lze pojistit 
do výroční 

den 
Pojistná částka 

min max max min max 

Hlavní pojištění dožití + smrt  1P 0 14 26 PČ dožití neomezena, PČ smrt = 5 000 Kč 

Připojištění závažných onemocnění 
a poranění 
- konstantní pojistná částka 
- závažné následky očkování 
- opakované plnění 
- cukrovka u dětí 

1P 0 25 26 100 000 Kč 

6 000 000 Kč /  
300 000 Kč pro závažné 

následky očkování a cukrovku u 
dětí  

Smrt úrazem, Úraz PLUS  1P 0 25 26 30 000 Kč 

Trvalé následky úrazu 

- TOP progrese NEBO bez  
- volba %: 0,001, 10, 25 

- volba 2násobného plnění při 
autonehodě, Úraz PLUS 

1P 0 25 26 100 000 Kč 
bez progrese: 3 mil. 

 
s progresí: 1,5 mil.  

Denní odškodné  
za dobu léčení úrazu 
- od 10, 15, 22 NEBO 60 dnů 

- volba plnění zpětně, Úraz PLUS 

1P 0 25 26 50 Kč 500 Kč  

Denní odškodné  
za pobyt v nemocnici z důvodu 
úrazu od 1. dne 

- progrese NEBO bez, Úraz PLUS 

1P 0 25 26 50 Kč 500 Kč  

Zlomeniny 1P 0 25 26 2 000 Kč 

Denní odškodné  
za pobyt v nemocnici z důvodu 
nemoci 

- progrese NEBO bez 

1P 0 25 26 50 Kč 500 Kč 

Zdravotní asistence 

Varianta: rychlé informace + lékař na 
telefonu NEBO asistenční služby 

1P
 

0 25 26 - -  

Hospitalizace s doprovodem 1P 0 17 18 50 Kč 500 Kč  

Ošetřování členem rodiny  1P 0 17 18 50 Kč 500 Kč  

Závislost na péči II. – IV. stupně 1P 0 25 26 100 000 Kč 3 000 000 Kč  

Příspěvek na pořízení zvláštní 
pomůcky  

1P 0 25 26 100 000 Kč  

Připojištění pro případ smrti 
pojištěného 

2P/3P 18 69 70  30 000 Kč 100 000 Kč 

Zproštění od placení pojistného  

(nejvyšší stupeň invalidity nebo smrt) 
2P/3P 18 69 70 nesjednává se 

Hlavní pojištění 

 
            
 
 
 
 
 
 
Připojištění pro dítě 
 Závažná onemocnění a poranění 

25 diagnóz včetně dětských onemocnění, které pokrývají 
nejčastější vážná onemocnění a poranění, která mohou vaše 
dítě během dospívání potkat, plnění až třikráte; cukrovka 
odděleně 
 Trvalé následky úrazu  

až s 5násobkem pojistné částky v případě velmi vážných 
následků úrazu s možností dvojnásobného plnění při 
autonehodě  
 Hospitalizace následkem úrazu  

s dvojnásobným plněním při pobytu na JIP či ARO, volba 
plnění s progresí nebo bez 
 Připojištění zlomenin  

„bolestné“ od pojišťovny v případě zlomeniny  
 Hospitalizace s doprovodem 

v případě pobytu Vašeho dítěte v nemocnici z důvodu nemoci 
nebo úrazu hradíme doprovod dospělé osoby  
 Denní odškodné za pobyt v nemocnici z důvodu nemoci 
od 1. Dne 

plnění při hospitalizaci z důvodu nemoci, možno sjednat i s 
progresí 
 Ošetřování členem rodiny 

pokud je nezbytně nutné ošetřovat pojištěné dítě, poskytneme 
pojistné plnění 
 Závislosti na péči II. – IV. stupně 

při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu, který vyžaduje 
péči jiné osoby, ČPP vyplatí pojistnou částku až do výše 
1 500 000 Kč. 
 Příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky  

Poskytneme příspěvek na spoluúčast při pořízení např. 
invalidního vozíku nebo jiné speciální pomůcky  
Připojištění až dvou dospělých osob 
 Zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity III. 
stupně nebo smrti dospělého 

V případě tragické události Vaše dítě zajistíme a budeme platit 
pojištění za Vás. 

 

Dožití - pojišťovna vyplatí POJISTNÍKOVI 

 hodnota účtu k datu konce pojištění + doposud 
nepřipsaný bonus jednorázově 

 Smrt 

 PČ pro případ smrti z hlavního pojištění (5 000 Kč) 
nebo Hodnota účtu 


