
II. Vymezení rozsahu programů
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Program Zdravý život 1. Objednání k lékaři 

Pojistitel zajistí prostřednictvím asistenční služby jednou ročně kontaktování klienta s cílem informovat o možnosti zajištění všech preventivních prohlídek, 
a to telefonicky na telefonní číslo uvedené v pojistné smlouvě.  Cílem telefonátu bude nabídka zajištění těch preventivních prohlídek, na které má klient 
(1. pojištěný) v daném roce nárok dle podmínek své zdravotní pojišťovny. Informace k preventivním prohlídkám jsou uvedeny na www.ceskapojistovna.cz.
Preventivní prohlídky bude asistenční služba zajišťovat u spádového lékaře nebo specialisty praktikujícího nejblíže bydlišti 1. pojištěného (klienta) nebo 
ošetřujícího lékaře klienta.
Výše uvedená služba je poskytována jedenkrát za pojistný rok po dobu 5 let od data počátku pojištění.
Asistenční službou se rozumí společnost ČP Asistence s.r.o., se sídlem Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 24184985, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 186601.
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2. Poukázka „Vital pass“  

Pojistitel poskytne 1. pojištěnému (klientovi) jedenkrát za pojistný rok poukázky v hodnotě 500 Kč, a to nejdéle po dobu 5 let od data počátku pojištění.

3. Navýšení pojistného plnění za pojistnou událost závažného onemocnění 1. pojištěného z pojištění závažných onemocnění, jde-li o 
definované závažné onemocnění

Je-li 1. pojištěným žena a jedná-li se o závažné onemocnění definované jako rakovina děložního čípku nebo rakovina prsu, poskytne pojistitel pojištěnému 
pojistné plnění ve výši dvojnásobku sjednané pojistné částky při splnění těchto podmínek: pojištění závažných onemocnění bylo sjednáno při uzavření pojist-
né smlouvy a zároveň k pojistné události došlo nejpozději v roce, v němž 1. pojištěný dosáhne věku 65 let a zároveň byly splněny podmínky pro poskytnutí 
pojistného plnění za takové definované závažné onemocnění uvedené v pojistné smlouvě.
Je-li 1. pojištěným muž a jedná-li se o závažné onemocnění definované jako rakovina prostaty nebo rakovina konečníku, poskytne pojistitel pojištěnému 
pojistné plnění ve výši dvojnásobku sjednané pojistné částky při splnění těchto podmínek: pojištění závažných onemocnění bylo sjednáno při uzavření pojist-
né smlouvy a zároveň k pojistné události došlo nejpozději v roce, v němž 1. pojištěný dosáhne věku 65 let a zároveň byly splněny podmínky pro poskytnutí 
pojistného plnění za takové definované závažné onemocnění uvedené v pojistné smlouvě.

4. Podpora oprávněných osob - navýšení pojistného plnění za pojistnou událost smrt 1. pojištěného z pojištění pro případ smrti

Je-li 1. pojištěným žena a příčinou smrti pojištěného je rakovina děložního čípku nebo rakovina prsu, poskytne pojistitel oprávněné osobě pojistné plnění 
ve výši dvojnásobku sjednané pojistné částky při splnění těchto podmínek: pojištění pro případ smrti bylo sjednáno při uzavření pojistné smlouvy a zároveň 
k pojistné události došlo nejpozději v roce, v němž 1. pojištěný dosáhne věku 65 let a zároveň byly splněny podmínky pro poskytnutí pojistného plnění za 
smrt pojištěného dle pojistné smlouvy.
Je-li 1. pojištěným muž a příčinou smrti pojištěného je rakovina prostaty nebo rakovina konečníku, poskytne pojistitel oprávněné osobě pojistné plnění ve 
výši dvojnásobku sjednané pojistné částky při splnění těchto podmínek: pojištění pro případ smrti bylo sjednáno při uzavření pojistné smlouvy a zároveň 
k pojistné události došlo nejpozději v roce, v němž 1. pojištěný dosáhne věku 65 let a zároveň byly splněny podmínky pro poskytnutí pojistného plnění za 
smrt pojištěného dle pojistné smlouvy.

Program Návrat do života 1. Podpora oprávněných osob - navýšení pojistného plnění z pojištění pro případ smrti v případě smrti 1. pojištěného následkem úrazu

Zemře-li 1. pojištěný v době trvání pojištění následkem úrazu (dle definice všeobecných a doplňkových pojistných podmínek), vyplatí pojistitel oprávněné 
osobě plnění z pojištění pro případ smrti navýšené o jednonásobek sjednané pojistné částky pro případ smrti tohoto pojištění, maximálně však o částku 
1 000 000 Kč. Tímto ustanovením není dotčen nárok na pojistné plnění z úrazového pojištění. 

2. Vyplacení pojistného plnění za trvalou invaliditu 1. pojištěného následkem úrazu 

Pojistitel poskytne 1. pojištěnému pojistné plnění ve výši 500 000,- Kč za trvalou invaliditu následkem úrazu 1. pojištěného, jsou-li splněny podmínky tohoto 
nároku uvedené v Doplňkových pojistných podmínkách. Tímto ustanovením není dotčen nárok na pojistné plnění z úrazového pojištění, bylo-li sjednáno 
plnění za trvalou invaliditu následkem úrazu.

Zvláštní ujednání pro Program Zdravý život a Program Návrat do života 
(dále též „ujednání“) k Rizikovému životnímu pojištění MULTIRISK Zdravý život, 

resp. MULTIRISK Plus Zdravý život

I. Vymezení platnosti 
a podmínky zvláštních ujednání

Tato zvláštní ujednání platí pro pojistné smlouvy uzavřené od 7. 5. 
2012 do 20. 12. 2012 včetně, které zároveň splňují dále uvedené 
podmínky.
Podmínkou poskytnutí plnění dle těchto zvláštních ujednání je 
uzavření pojistné smlouvy Rizikového pojištění MULTIRISK Zdravý 
život, resp. MULTIRISK Plus Zdravý život a zároveň jednoznačné 
splnění dále uvedených požadovaných parametrů. 
V případě, že dojde k zániku pojištění nebo porušení parametrů 
uvedených v těchto zvláštních ujednáních, zanikají k tomuto datu 
veškeré nároky vyplývající z těchto zvláštních ujednání uvedené 
v bodě II. 
Pro účely těchto zvláštních ujednání se pojistné smlouvy Rizikového 
životního pojištění MULTIRISK Zdravý život, resp. MULTIRISK Plus 
Zdravý život zařazují při splnění dále uvedených parametrů do 
varianty plnění STANDARD nebo varianty EXCLUSIVE. Na pojistné 
smlouvy, které požadované parametry nesplňují, tedy buď nedosahují 
minimálních uvedených hodnot, nebo překračují maximální uvedené 
hodnoty, se tato zvláštní ujednání nevztahují.
     

Parametry pojistné smlouvy pro variantu plnění 
STANDARD
Podmínky uvedené v bodech 1. a 2. musí být splněny zároveň a po celou 

dobu trvání pojištění:

1.  Sjednaná pojištění
 Pojistnou smlouvou jsou sjednána následující pojištění:
a)  pojištění 1. pojištěného pro případ smrti, příp. pojištění pro 

případ závažných onemocnění
-  přičemž součet sjednané pojistné částky pro případ smrti 

a pojistné částky pro případ závažných onemocnění činí minimálně 
400 000 Kč

-  a zároveň maximální výše sjednané pojistné částky pro případ smrti 
činí 1 500 000 Kč, maximální výše sjednané pojistné částky pro 
případ závažných onemocnění činí 1 500 000 Kč

b)  úrazové pojištění 1. pojištěného, kde je sjednáno plnění:
§	 za smrt následkem úrazu 
-  minimálně na pojistnou částku 500 000 Kč
-  a zároveň maximální výše sjednané pojistné částky za smrt 

následkem úrazu činí 2 000 000 Kč 
§	 za trvalé následky úrazu minimálně na pojistnou částku 500 000 Kč
§	 za dobu nezbytného léčení tělesných poškození způsobených 

úrazem (denní plnění) minimálně na částku 250 Kč 

2.  Sjednaná pojistná doba a konec pojištění
 Sjednaná pojistná doba je minimálně 15 let a zároveň konec 

pojištění je sjednán nejdříve v roce, kdy 1. pojištěný dosáhne věku 
65 let.

 Parametry pojistné smlouvy pro variantu plnění  
EXCLUSIVE     

Podmínky uvedené v bodech 1. a 2. musí být splněny zároveň a po celou 
dobu trvání pojištění:
1.  Sjednaná pojištění
 Pojistnou smlouvou jsou sjednána následující pojištění:
a)  pojištění 1. pojištěného pro případ smrti, příp. pojištění pro 

případ závažných onemocnění, 
-  přičemž součet sjednané pojistné částky pro případ smrti 

a pojistné částky pro případ závažných onemocnění činí minimálně 
600 000 Kč

-  a zároveň maximální výše sjednané pojistné částky pro případ smrti 
činí 1 500 000 Kč, maximální výše sjednané pojistné částky pro 
případ závažných onemocnění činí 1 500 000 Kč

b)  úrazové pojištění 1. pojištěného, kde je sjednáno plnění:
§	 za smrt následkem úrazu 
-  minimálně na pojistnou částku 500 000 Kč.
-  a zároveň maximální výše sjednané pojistné částky za smrt 

následkem úrazu činí 2 000 000 Kč
§	 za trvalé následky úrazu minimálně na pojistnou částku 500 000 Kč
§	 za dobu nezbytného léčení tělesných poškození způsobených 

úrazem (denní plnění) minimálně na částku 250 Kč
2.  Sjednaná pojistná doba a konec pojištění
 Sjednaná pojistná doba je minimálně 15 let a zároveň konec pojištění 

je sjednán nejdříve v roce, kdy 1. pojištěný dosáhne věku 65 let.


