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Kooperativa NA PŘÁNÍ
Charakteristika:
 Životní pojištění pro osoby a rodiny s bohatým rozsahem pojistných rizik
 Možnost sjednat ve variantě s investicí do fondů (obvykle nevyužíváme) včetně možnosti příspěvku
od zaměstnavatele
 Umožňuje nastavit pojistnou ochranu, která je aktuálně potřebná (možnost bezplatných změn)
 Zvýhodňuje pojištění závažných životních rizik
 Až 8 pojištěných osob na jedné smlouvě (dospělí i děti)
 I pro případ teroristických útoků

Rozsah pojistné ochrany:
 Smrt – smrt nemocí i úrazem, úrazem, s konstantní pojistnou částkou, s klesající pojistnou částkou
 Vážná onemocnění – Basic, Standard, Exclusive – rozsahy vyjmenovaných civilizačních
onemocnění. Pro něho, Pro ni – specifická onemocnění podle pohlaví. Max. pojistná částka 8 mil.
 Invalidita – k zajištění výpadku příjmu a k pokrytí zvýšených výdajů v případě invalidity
pojištěného (dlouhodobý pokles pracovní schopnosti). Následkem nemoci i úrazu nebo úrazu. 3., 2.,
1. stupeň invalidity. Konstantní nebo klesající pojistná částka (lineárně nebo anuitně). Pro dospělé i
pro děti. Jednorázové plnění nebo penze. V případě 3. a „4“ stupně (ztráta soběstačnosti) navíc
výplata dalších 100 % pojistné částky a úhrada nákladů na zotavení. Kombinace pojistných částek.
Čekací doba:18 měsíců (u úrazů se neuplatňuje). Max. pojistná částka 8 mil. Kč.
 Hospitalizace – na nadstandardní péči či zajištění provozu domácnosti během hospitalizace.
Progresivní plnění. Dospělí i děti.
 Pracovní neschopnost – k zajištění výpadku příjmu v případě krátkodobého (střednědobého)
výpadku příjmu. Pro případ nemoci i úrazu (karenční doby 15, 29, 43 dnů). Ošetřování dítěte –
plnění od 10. dne, max. do věku 11 let.
 Trvalé následky úrazu – s 4 nebo 6 násobnou progresí. Od 0,1 %, od 10,1 % nebo od 25,1 %
poškození. Dospělí i děti. Tělesné poškození – málo významná složka.
 Úrazové pojištění při dopravní nehodě – při nehodě na veřejných dopravních komunikacích
(silnice – automobily, kola, cyklostezky – kola, vlaky, lodě, letadla). Dvojnásobné nebo jinak určené
pojistné částky ve srovnání s trvalými následky a tělesným poškozením.
 Zproštění od placení pojistného – málo významné.
Výluky z pojistné ochrany:
 V případě války, invaze, povstání, vzpoury, občanských nepokojů, působení jaderné energie aj.
 V případě teroristických činů, pokud se na nich pojištěný aktivně podílel
Specifické výhody Na přání:
 Odměna za věrnost: každých 5 let zvýší pojistné plnění o 5 %,
 Uhradí náklady na zotavení v případě velmi vážných onemocnění a úrazů (Cesta k zotavení).
Příspěvek od zaměstnavatele: na běžné i mimořádné pojistné, nenahrazuje běžné pojistné!

Dokumenty:
Všeobecné pojistné podmínky:
http://www.koop.cz/dokumenty/pojisteni-osob/na-prani/pojistne-podminky-pro-pojisteni-na-prani-rizikovavarianta/Pojistn%c3%a9%20podm%c3%adnky%20pro%20poji%c5%a1t%c4%9bn%c3%ad%20NA%20P%c5%98%c3%81N%c3%8d%20%20rizikov%c3%a1%20varianta.pdf
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Sazebník poplatků:
http://www.koop.cz/dokumenty/pojisteni-osob/na-prani/prehled-poplatku-a-parametru-pojisteni-na-prani-rizikovavarianta/P%c5%99ehled%20poplatk%c5%af%20a%20parametr%c5%af%20poji%c5%a1t%c4%9bn%c3%ad%20NA%20P%c5%98%c3%81N%c3%8d%20%20rizikov%c3%a1%20varianta.pdf
Kooperativa – Na Přání

