
PRŮVODCE 
ŽIVOTNÍM  

POJIŠTĚNÍM

                      Na co a jak se pojistit?      Jak to vypadá v praxi? 

Máte našetřen alespoň 1 roční plat pro případ dlouhé nemoci? 

Nikdo (partner, děti...) není závislý na vašem příjmu a nemáte dluhy?

Máte dostatečnou finanční rezervu na zakoupení rehabilitačních 
pomůcek a výdajů spojených s léčbou?

Potřebujete životní pojištění?

Zvládnete 
to i bez 

životního 
pojištění.

Vám se životní
pojištění hodí.
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Úmrtí    
Pojistnou částku (PČ) nastavte  
na 1- až 3násobek ročního  
čistého příjmu  

Tonda má manželku na mateřské  
dovolené, bere 20 000 Kč měsíčně.                                                                    
PČ si nastaví na 720 000 Kč   
(20 000 × 3 × 12).

Velmi vážné  
onemocnění   

Pojistnou částku nastavte  
na 1- až 2násobek ročního  
čistého příjmu  

Tondova teta měla rakovinu. A tak 
ví, jak je léčba náročná na čas a na 
peníze. PČ si sjedná na 400 000 Kč.

Pracovní 
neschopnost    

Dorovnání výpadku čistého příjmu 
přepočteného na den = (měsíční  
příjem - nemocenská) / 30 

Standardní plat snížený  
o nemocenskou děleno 30  
(20 000 Kč - 11 000 Kč) / 30  
to je 300 Kč. Přičte PČ u úvěru  
200 Kč a finální PČ si nastaví  
na 500 Kč.

Následky vážné nemoci mohou zůstat 
na celý život, Tonda proto každé dítě 
pojistí na 600 000 Kč.                                                                                             
                                                                                           
Pojištění hospitalizace je velmi 
levné, PČ nastaví na 1 000 Kč.                                                                                                                                              
                                                                                                      
PČ u trvalých následků úrazu  
každému dítěti na 1 000 000 Kč,  
PČ u denního odškodného na 300 Kč.

Velmi vážná 
onemocnění    

Hospitalizace 

Trvalé 
následky 
úrazu

Denní 
odškodné

Pojistnou částku nastavte  
na 2- až 3násobek  
ročního čistého příjmu

Dorovnání výpadku čistého příjmu 
přepočteného na den = měsíční  
příjem / 21 (30 - 9 dnů ošetřovné)     

Dítě potřebuje větší péči, pomůcky, 
upravit bydlení. Pojistnou částku  
nastavte na 4- až 5násobek  
ročního čistého příjmu     

S dětmi nebudete muset zůstávat 
doma po celou dobu léčení úrazu, 
stačí vám nižší PČ.   

Úmrtí    

Invalidita  

Pracovní  
neschopnost   

Pojistná částka má pokrýt  
výši dluhu a snižovat se v závislosti  
na jeho splácení (invaliditu si  
sjednejte důvodu nemoci i úrazu)

Pokrytí měsíční splátky dluhu 
 v přepočtu na den = měsíční  
splátka / 30

Splácí 6 000 Kč měsíčně, PČ  
u pracovní neschopnosti si nastaví 
na 200 Kč.

Má hypotéku na 10 let, dluží  
500 000 Kč. Připojistí si úmrtí  
a invaliditu, oboje na 10 let  
s klesající PČ na 500 000 Kč.

CHCETE  
ZABEZPEČIT
partnera, děti, 

rodiče pro případ, 
že zemřete? 

MÁTE ÚVĚR?

BOJÍTE SE
VÁŽNÉHO

ONEMOCNĚNÍ?

POTŘEBUJETE
DOROVNAT  
PŘÍJEM PŘI  
PRACOVNÍ  

NESCHOPNOSTI?

MÁTE DĚTI?
Děti pojišťujete pro 

případ, že s nimi 
budete muset zůstat 

doma a nebudete 
mít příjem ani 
nemocenskou.  

Pojistěte je hned  
po narození! 

Denně jezdí autem, rád sportuje. 
Pojistí si úrazová rizika:  
PČ u trvalých následků úrazu  
si nastaví na 500 000 Kč,  
PČ u denního odškodného  
si nastaví na 300 Kč. Všechny  
3 stupně si pojistí na 480 000 Kč.

Invalidita    

Trvalé 
následky
úrazu

Denní 
odškodné

U invalidity 3. stupně 2- až  
3násobek ročního čistého příjmu;  
pro nižší stupně můžete zvolit  
nižší pojistnou částku

Pojistnou částku nastavte  
na 2- až 3násobek 
ročního čistého příjmu     

Dorovnání výpadku čistého příjmu 
přepočteného na den = (měsíční  
příjem - nemocenská) / 30     

ŽIJETE  
AKTIVNĚ? JEZDÍTE 

ČASTO AUTEM?
Sportujete?  
Věnujete se  
rizikovým  

koníčkům?  
Máte rizikové  

povolání? 


