Produktový list
ELÁN životní pojištění
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

komplexní pojištění pro celou rodinu (2 dospělí a až 4 děti)
bezpapírové sjednání (klient podepisuje SMSkou)
jednoduchá aplikace a sjednání https://sako.komercpoj.cz
min. pojistné 200 Kč / měsíc za celou smlouvu
pojistná doba volitelná pro jednotlivá rizika, min. pojistná
doba je 5 let

dětské sazby neměnné až do 26 let
děti bez rizikových skupin (sport, povolání)
u PN, Hospitalizace preexistence pouze 5 let
možnost připojištění méně závažných chorob
jednorázové plnění i u Invalidity 1. stupně
pojištění úvěru (smrt/invalidita anuitně klesající)

Pro dospělého

Pro dítě

Základní pojištění (nutné sjednat vždy)
▪ pojištění smrti (konstantní i klesající PČ)
Doplňková pojištění:
▪ pojištění pro případ invalidity (1. /2. /3. stupně, klesající i konstantní PČ)
▪ pojištění pro případ smrti následkem úrazu (2násobné plnění při dopravní nehodě)
▪ pojištění pro případ trvalých následků úrazu (od 0,001 nebo od 10 % poškození)
▪ pojištění pro případ poškození úrazem
▪ pojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu (s progresí)
▪ pojištění pro případ pracovní neschopnosti (od 29. dne zpětně + zproštění od placení, od

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

pojištění pro případ trvalých následků úrazu (od 0,001 nebo od 10 % poškození)
pojištění pro případ poškození úrazem
pojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu (s progresí) + připojištění
doprovodu dítěte
pojištění pro případ hospitalizace (s progresí)
pojištění pro případ závažných onemocnění
pojištění snížené soběstačnosti
pojištění pro případ ošetřování dítěte

29. dne, od 57. dne)

▪
▪
▪
▪
▪

pojištění pro případ hospitalizace
pojištění pro případ závažných onemocnění + připojištění méně závažných
onemocnění (BASIC)
pojištění snížené soběstačnosti
pojištění zproštění od placení pojistného v případě invalidity III. stupně
pojištění úvěru
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Pro seniory
▪

pojištění pro případ smrti následkem úrazu a trvalých následků od 10 %
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Produktový list
ZÁKLADNÍ PARAMETRY POJIŠTĚNÍ PRO DOSPĚLÉHO
Pojištění
Smrt – základní pojištění
Invalidita

Doplňující info
PČ klesající i konstantní
PČ klesající i konstantní

Vstupní věk
15 - 70 let

Výstupní věk
75 let

Min. PČ
10.000 Kč

Max. PČ
Dle příjmu a věku1

Čekací doba
-

18 – 60 let

65 let

50 000 Kč

Dle příjmu a věku1

3 měsíce

Započítává se do kumulace PČ s invaliditou

18 – 60 let

65 let

50 000 Kč

3 měsíce

2násobné plnění při dopravní nehodě

15 – 60 let

65 let

50 000 Kč

1 000 000 Kč1
10 000 000 Kč1

Od 0,001 nebo 10 % poškození, progrese 500
%

15 – 60 let

65 let

50 000 Kč

2 000 000 Kč

-

15 – 60 let

65 let

20 000 Kč

400 000 Kč1

-

100 Kč
100 Kč
50 000 Kč
15 000 Kč4

(možnost kombinace 1. /2. /3. stupně INV)

Soběstačnost
Smrt úrazem
Trvalé následky úrazu
Poškození úrazem

dle příjmu

(od 200.000 dle příjmu)

Hospitalizace úrazem
Hospitalizace
Závažné onemocnění

Progresivní plnění
Nemoc + úraz, progrese až 400 %
Plnění až 530 %, možnost připojištění méně
závažných onemocnění - BASIC

15 – 60 let
15 – 60 let

65 let
65 let

15 – 60 let

65 let

Pracovní neschopnost

Od 29. dne zpětně, od 29. dne, od 57. dne

18 – 60 let

65 let

100 Kč

65 – 70 let

75 let
75 let smrt
65 let invalidita
65 let

50 000 Kč

200 000 Kč1

-

10 000 Kč

20 000 000 Kč

-

-

-

-

Senior smrt úrazem a TNU od 10 %
Pojištění úvěru

Smrt / invalidita anuitně klesající

Zproštění od placení při INV 3. st.
1 Maximální

PČ se počítá za všechna pojištění stejného typu na smlouvě + v rámci celé KP.
3 Připojištění méně závažných onemocnění (BASIC)

18 - 60 let
18 - 60 let
2

2 000 Kč
2 000 Kč
1 500 000 Kč1
450 000 Kč1/3
2 000 Kč1

-

(od 500 dle příjmu)

3 měsíce2
3 měsíce
3 měsíce2

V případě těhotenství a porodu je u PN a Hospitalizace čekací doba 8 měsíců.

Lékařská prohlídka pro dospělé osoby:
Doplňující informace dospělý:
▪
▪
▪
▪

Rizikové skupiny sporty a zaměstnání (bez přirážky rekreační sporty)
PN, hospitalizace preexistence 5 let
PČ jsou v násobcích tisíců, DD pak v násobcích padesáti korun
Finanční dotazník u PČ > 6 mil. Kč
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▪
▪
▪

vstupní věk 16 až 45 let vstupního věku: PČ > 7,5 mil.
vstupní věk 46 až 55 let: PČ > 5 mil.
vstupní věk 56 až 70 let: PČ > 2,5 mil.

Do limitu pro Lékařskou prohlídku se pro riziko Smrti počítá Smrt konstantní, klesající a Úvěrový
balíček (nepočítá se Smrt úrazem).
Do limitu pro Lékařskou prohlídku se pro riziko Invalidity počítá
Invalidita konstantní, klesající, Úvěrový balíček a Snížená soběstačnost.

Platnost od: 6.12.2021

Produktový list
ZÁKLADNÍ PARAMETRY POJIŠTĚNÍ PRO DĚTI
Pojištění
Trvalé následky úrazu
Poškození úrazem
Hospitalizace úrazem
Hospitalizace
Závažné onemocnění
Soběstačnost
Ošetřování dítěte
Doprovod dítěte při hospitalizaci
1

Doplňující info

Vstupní věk

Od 0,001 nebo 10 % poškození, progrese 500 %

0 – 14 let
0 – 14 let
0 – 14 let
0 – 14 let
0 – 14 let
3 – 13 let
0 – 13 let
0 – 14 let

Progrese až 400 %
Progrese až 400 %
Plnění až 500 %
Bez dokládání příjmu
Možnost připojistit u pojištění hospitalizace

Výstupní
věk
26 let
26 let
26 let
26 let
26 let
18 let
18 let
26 let

Min. PČ

Max. PČ

Čekací doba

50 000 Kč
20 000 Kč
100 Kč
100 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
100 Kč
100 Kč

1 000 000 Kč2
200 000 Kč2
1 000 Kč
1 000 Kč
1 500 000 Kč
1 000 000 Kč2
500 Kč
1000 Kč

3 měsíce1
3 měsíce
3 měsíce
3 měsíce
3 měsíce1

V případě těhotenství a porodu je u PN a Hospitalizace čekací doba 8 měsíců.
PČ se počítá za všechny pojištění stejného typu na smlouvě + v rámci celé KP.

2 Maximální

Doplňující informace dítě:
▪
▪
▪
▪

Dětské sazby až do 26 let
Bez zdravotního dotazníku
Bez rizikových skupin
PČ jsou v násobcích tisíců, DD pak v násobcích padesáti
korun
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Obecné info o ELÁNU:
▪
▪
▪

Číselná řada 9011xxxxxx
Pojistné podmínky ze dne 6. 12. 2021
Bezpapírové sjednání - podpis prostřednictvím SMS, všechny limity PČ za
Vás hlídá naše aplikace. Automaticky se Vám doplní přílohy, jako jsou
požadavky na lékařskou prohlídku, finanční dotazník, PEP, Prohlášení o
obvyklém bydlišti

Platnost od: 6.12.2021

