
Úrazová pojistka = fie‰ení pro kaÏdého a na cel˘ Ïivot. Jen
u Wüstenrotu!

� zabezpeãení od kolébky aÏ po vysok˘ seniorsk˘ vûk, v typickém pfiípadû bez zkoumání zdravotního
stavu

� Základní úrazové poji‰tûní = zabezpeãení pro pfiípad trval˘ch následkÛ úrazu: jednorázové plnû-
ní, u dûtí trojnásobné (!), a v pfiípadû závaÏn˘ch trval˘ch následkÛ (od 50 % v˘‰e) navíc doÏivotní
úrazov˘ dÛchod (= pravidelná mûsíãní v˘plata po cel˘ zbytek Ïivota), kter˘ kaÏd˘m rokem roste 
o 4 % + základní zabezpeãení pro pfiípad smrti

� Pfiipoji‰tûní smrti úrazem

� Pfiipoji‰tûní bolestného a hospitalizace následkem úrazu = bolestné u úrazÛ, které nezanechají trvalé následky 
+ denní dávka v pfiípadû pobytu v nemocnici.

Úrazová pojistka za návratné pojistné = dvojí zabezpeãení
v jedné mimofiádnû v˘hodné smlouvû. Jen u Wüstenrotu!

� Poji‰tûní za návratné pojistné = Úrazová pojistka + kapitálové poji‰tûní (s pfiípad-
n˘m nárokem na státní podporu); na konci poji‰tûní dostanete zpût v‰e, co jste 
do poji‰tûní vloÏili = Úrazovou pojistku tak máte zcela zdarma! Podívejte se na kon-
krétní pfiíklady v grafu.

Pozn.: Pojistná ãástka 100 000 Kã, trvalé ná-
sledky úrazu ve vûku 5 let: 50 % (= trojnásobné
jednorázové plnûní).
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Roãní úrazov˘ dÛchod: mÛÏe dosáhnout i trojnásobku pojistné ãástky!

U‰etfiete na pojistném:

� slevy aÏ 15 % z pojistného: sleva 5 % pfii placení pojistného formou SIPO nebo SINK (souhlas s inkasem 
pojistného z bankovního úãtu klienta) + rodinná sleva 10 % za 3 Úrazové pojistky pro 3 osoby v rodinû = moÏná
úspora v fiádu desetitisícÛ korun; slevy se vztahují i na kapitálové poji‰tûní!

Poji‰tûní za návratné bûÏné pojistné: kolik zaplatíte a kolik se Vám vrátí?

Slevy aÏ 15 % nejsou v grafu zahrnuty!
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Pozn.: Celkové pojistné = pojistné zaplacené za Základní úra-
zové poji‰tûní vãetnû kapitálového poji‰tûní. Mûsíãní pojistné
pro pojistné doby 10, 20, 30 a 40 let ãiní: 868 Kã, 430 Kã, 285
Kã a 214 Kã. Celkové zhodnocení vãetnû technické úrokové
míry se v jednotliv˘ch letech poji‰tûní pfiedpokládá ve v˘‰i 4 %.
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