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Přehled rozsahu pojištění – FLEXI životní pojištění – JUNIOR
Pojištění Vstupní věk Výstupní věk Pojistná částka Volitelnost po

Dětská pojištění (SPP FLEXI životní pojištění – JUNIOR, čl. 8)

Základní (povinné) pojištění

Pojištění trvalých následků úrazu 0 – nedovršených 
18 let

min. 19 let*
max. 25 let

min. 100 000 Kč
max. 4 000 000 Kč 1 000 Kč

Volitelné pojištění

Pojištění vážných nemocí a úrazů

0 – nedovršených 
18 let

min. 19 let* 
max. 25 let

min. 10 000 Kč
max. 10 000 000 Kč 1 000 Kč

Připojištění na novotvary in situ
30 % z pojistné částky 
pojištění vážných nemocí 
a úrazů; min. 10 000 Kč

1 000 Kč

Pojištění invalidity nebo 
dlouhodobé péče  
(úraz nebo nemoc)

min. 10 000 Kč
max. 10 000 000 Kč

za invaliditu 3. stupně, resp. 
dlouhodobou péči, následkem 
úrazu vzniklého při 
dopravní nehodě vyplácíme 
dvojnásobek pojistné 
částky platné ke dni vzniku 
úrazu – maximálně však 
1 000 000 Kč

1 000 Kč

Pojištění denního odškodného – 
úraz s možností progrese  
(max. 365 dnů)

min. 100 Kč/den
max. 1 000 Kč/den 50 Kč

Pojištění hospitalizace – úraz nebo 
nemoc (max. 365 dnů)

min. 100 Kč/den
max. 1 000 Kč/den 50 Kč

Pojištění ošetřování – úraz nebo 
nemoc (max. 365 dnů)

2 roky (dovršené) 
– 17 let (celorok)

max. 18 let 
(pojištění končí 

nejpozději 
poslední 

den měsíce 
předcházejícího 

pojistně-
technickému 

období, 
ve kterém se 
pojištěné dítě 
dožije 18 let)

min. 100 Kč/den
max. 1 000 Kč/den 50 Kč

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897.



02/2022strana 2/2

Pojištění pro dospělé (SPP FLEXI životní pojištění – JUNIOR, čl. 8)

Běžné pojistné

Základní (povinné) pojištění

Pojištění zproštění od placení 
pojistného v případě smrti 18–70 let max. 80 let * × ×

Volitelné pojištění

Pojištění smrti 18–70 let max. 80 let * min. 10 000 Kč
max. neomezeno 1 000 Kč

Pojištění invalidity nebo 
dlouhodobé péče s jednorázovou 
výplatou pojistné částky

18–65 let max. 70 let *

shodná s pojistnou částkou 
pojištění smrti,  
max. 25 000 000 Kč

za invaliditu 3. stupně, resp. 
dlouhodobou péči, následkem 
úrazu vzniklého při 
dopravní nehodě vyplácíme 
dvojnásobek pojistné 
částky platné ke dni vzniku 
úrazu – maximálně však 
1 000 000 Kč

1 000 Kč

Jednorázové pojistné

pro dospělého pojištěného NELZE sjednat žádné pojištění

* Dle pojistné doby nastavené na pojistné smlouvě v závislosti na době trvání pojištění dítěte.


