
pojištění

Úrazové

Příklad pojištění

Petr K.  je učitel ve věku 30 let.
Je ženatý, má dvouletého syna Ondřeje. Bydlí v menším 
městě na Moravě. Každý víkend hraje se svými známými 
fotbal. V létě venku, v zimě v hale. Do práce dojíždí každý 
den svým autem.

Vzhledem ke svým aktivitám chtěl mít jistotu, že jeho rodi-
na bude zabezpečena v případě jeho vážnějšího úrazu.

Sjednal si proto úrazové pojištění u Triglav pojišťovny a platí 
1 843 Kč čtvrtletně, což odpovídá částce cca 20 Kč denně.

V případě úrazu dostane 

až 4 000 000 Kč v případě trvalých následků
200 Kč denně (podle délky léčení) 
200 Kč denně pokud by jeho léčení vyžadovalo hospita-
lizaci.

V případě jeho úmrtí v důsledku úrazu by jeho rodina
obdržela 1 500 000 Kč

Příklad pojištění

Honzík je 8 letý chlapec.
Hraje fotbal za místní klub, je útočník.  Je velmi živé dítě 
a proto mu rodiče sjednali úrazové pojištění u Triglav pojiš-
ťovny. Mysleli na jeho budoucnost.

Honzíkovi platí 880 Kč ročně, což odpovídá částce cca 2 Kč 
denně.

V případě úrazu dostane 

až 2 000 000 Kč v případě trvalých následků 500 Kč 
denně pokud by jeho léčení vyžadovalo hospitaliza-
ci. Honzíkovi tak mohou připlatit nadstandardní pokoj 
v nemocnici.

Máte sjednané úrazové pojištění?

 Víte, že jen při dopravních nehodách v České republice 
 tragicky zahynou až 3 osoby denně a téměř 13 osob se 
 vážně zraní?

 Víte, že zvláště v případech vážných úrazů se důsledky 
 poškození zdraví nedotýkají jen konkrétního jedince, 
 mívají dopad na celou rodinu a bohužel i na její "nanční 
 a sociální situaci?

 Žádné úrazové pojištění nedokáže ochránit člověka před 
 úrazem. Dobré úrazové pojištění však pomůže zmírnit 
 (nanční důsledky tohoto úrazu, které by mohly zhoršit 
 životní situaci jeho i celé rodiny.

 Triglav pojišťovna klade ve svém nabízeném úrazovém 
 pojištění především důraz na ochranu ekonomických 
 zájmů klienta. Klientovi nabízíme maximální rozsah po- 
 jištění s co nejvyššími pojistnými limity za co nejpříznivější  
 cenu.

 Triglav pojišťovna se ve svém úrazovém pojištění zaměřuje 
 na celou škálu klientů. Hlavní důraz na poskytnutí pojistné  
 ochrany však dáváme v případě vážnějších úrazů, při 
 kterých dochází k ohrožení ekonomické i sociální situace 
 klienta a celé jeho rodiny.

Dospělí Děti

Vstupní věk 15-64 let 0-15 let

Pojistná nebezpečí

Základní pojištění (sjednává se vždy)

Smrt následkem úrazu ano ne

Trvalé tělesné poškození následkem 
úrazu s progresivním plněním

ano ano

Možnost připojištění denního odškodného pro případ

Nezbytného léčení úrazu ano ano

Hospitalizace následkem úrazu ano ano

Infolinka: 542 425 000

Pojištění on-line: www.triglav.cz

Vice než 100 let v Evropě, od roku 2000 v ČR


