A co znamená progrese?
Progrese... Co je to a především: Co z toho mám? Vlastně
je to docela jednoduché! Předpokládejme, že si úrazem
při sportu zlomíte ruku. Po několikanásobných operacích zůstává ruka nepohyblivá. Dle oceňovací tabulky
odpovídá úrazu 40 % stupeň invalidity. Bez progrese
byste z dohodnuté pojistné částky 100.000,– Kč obdrželi
40.000,– Kč, avšak s 650 % progresí by to již bylo
100.000,– Kč.

Co obdržíte v případě trvalých následků úrazu
v tisících Kč

Základní pojistná částka trvalých následků 100.000,– Kč
progresivní plnění až 650 %
běžné (lineární) plnění bez progrese
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Úrazové pojištění „all inclusive“

Stupeň trvalých následků

Příklad pojistného plnění při 650% progresi

Basler Sachversicherungs-AG

10 %

10.000,– Kč
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Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 Vysočany
Telefon: +420 800 700 088
Telefax: +420 221 594 429

S námi jste jistější.
www.baslerpojistovna.cz

Vaše individuální
pojistná ochrana

Aktivně žít, dobře se zajistit

Riziko úrazu: finanční následky!

Užíváte si života a jste hodně aktivní ve svém volném
čase? Sportujete, jste často na cestách, ať už autem,
na motorce nebo na kole? Pak by Vám mělo být jasné, že
k úrazu může dojít náhle a zpravidla ve chvíli, kdy to
budete nejméně očekávat. Ne vždy se bohužel dá předejít
těžkým tělesným poškozením, která mohou vést rychle
k finančním starostem.

Finanční následky úrazu se zpravidla nedají předpokládat.
Co se stane například v případě, že už nebudete moci
vykonávat své povolání? Kdo bude platit hypotéku a účty,
budete-li bez příjmu? Kdo zaplatí přestavbu domu nebo nové
auto, pokud se nebudete moci po úrazu dobře pohybovat?

Zajistěte proto sebe i svoji rodinu proti finančním následkům úrazu kdekoli na světě – prostřednictvím Úrazového
pojištění „all inclusive“.

Přehled Vašich výhod:
→	
Rozsáhlá individuální pojistná ochrana
→	
Připojištění Základ a Prémium pro případ závažných
onemocnění pro dospělé a děti
→	
Pojištění až dvou dospělých osob a tří dětí na
jedné pojistné smlouvě
→	
Pro určité tarify možnost ročního navýšení pojistných
částek až o 10 % bez dalšího zkoumání zdravotního
stavu
→ 5 % sleva při současném uzavření investičního
životního pojištění OptimalInvest, popř. pojištění
DráčekInvest
→ 5 % skupinová sleva již od tří pojištěných osob
→ Vrácení části pojistného za věrnost klienta a
bezeškodní průběh pojištění
→ Bezplatná pojistná ochrana novorozenců po dobu
jednoho roku po jejich narození
→ Bezplatné zproštění od placení pojistného pro případ
ztráty zaměstnání jako připojištění k úrazovému
pojištění (pro zaměstnance)

Otázky, které mohou být s Úrazovým pojištěním
„all inclusive“ rychle zodpovězeny.

Profitujte z těchto plnění!
Pojistné plnění v případě trvalých následků úrazu
Pojistné plnění již od 0,5 % trvalých následků tělesného
nebo duševního poškození s možností progrese až do
650 % pojistné částky.
Smrt následkem úrazu
Dojde-li následkem úrazu do jednoho roku k úmrtí, bude
vyplacena sjednaná pojistná částka. V případě definovaných
událostí bude vyplacena dvojnásobná pojistná částka.
Denní odškodné při pobytu v nemocnici následkem úrazu
V případě lékařsky nutné hospitalizace v nemocnici po úraze
bude za každý den, počínaje dnem přijetí a konče dnem
propuštění, vyplacena sjednaná pojistná částka – a to až po
dobu tří let. V případě hospitalizace v zahraničí bude vyplacena dvojnásobná pojistná částka.
Všeobecná hospitalizace
V případě lékařsky nutné hospitalizace v nemocnici z
důvodu nemoci či následků úrazu bude vyplaceno denní
odškodné – a to až po dobu jednoho roku. Včetně možnosti
Rooming-in pro pojištěné dítě.
Denní odškodné po úrazu – pro dospělé a děti
Pokud dojde k úrazu, bude vyplaceno denní odškodné
za dobu, která odpovídá průměrné době z lékařského

hlediska nezbytného léčení tohoto poškození. Denní
odškodné se vyplácí zpětně od prvního dne úrazu,
pokud byla překročena karenční doba.
Okamžité plnění
U úrazů uvedených ve Všeobecných pojistných podmínkách – např. přetržení vazů, popáleniny nebo zlomeniny – bude vyplaceno sjednané okamžité pojistné
plnění.
Denní odškodné při dočasné pracovní neschopnosti
pro dospělé
Pokud následkem úrazu či nemoci není pojištěná
osoba schopná vykonávat zaměstnání nebo výdělečnou
činnost, vyplatíme sjednané denní odškodné.
Závažná onemocnění – pro dospělé a děti
U diagnózy určitých onemocnění nebo po určitých lékařských zákrocích bude vyplaceno pojistné plnění ve
sjednané výši. Pojistné plnění nabízíme ve dvou stupních.
Stupeň pojistného plnění Základ
Pojistná ochrana sestává z 12 onemocnění a lékařských
zákroků (např. srdeční infarkt, rakovina, cévní mozková
příhoda, dětská obrna, operace aorty).
Stupeň pojistného plnění Prémium
Ke stávajícímu stupni Základ náleží pojistná ochrana i
pro 6 dalších onemocnění, jako např. roztroušená skleróza, ochrnutí nebo těžké popáleniny.
Pokračování dětského tarifu
Studenti mají možnost zachovat si ve své pojistné
smlouvě dětský tarif až do svých dovršených 26 let.
Právně platný popis pojistné ochrany vyplývá pouze ze sjednaného rozsahu pojištění,
který je uveden v pojistce a v příslušných pojistných podmínkách.

