


Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky  
a zajímavými parametry. 



Minimální pojistné 

100 Kč měsíčně / 200 Kč při platbě složenkou 

150 Kč čtvrtletně 

 

Počátek pojištění od 1. dne měsíce. 

Minimální pojistná doba 5 let. 

 

Pojištěný Počet 
Vstupní 

věk 

Pojistná doba 

Pojištění Připojištění 

Dospělý 1 18-70 let Min. 5 let, max. do 75 let Max. do 75 let 

Dítě 0-3 děti 0-17 let Max. do věku 26 let 

Rizikové životní pojištění, bez spoření! 



Pojistná událost 

Trvalé následky způsobené úrazem. 

 

Varianta od 0,5 % a od 10 % s až 8násobnou progresí. 

Možnost kombinace. 

 

Konstantní i klesající pojistná částka. 

Limit až 2 mil. Kč. 

 
 
TN do 20 % - 1násobek plnění, TN do 40 % - 2násobek plnění, 
TN do 55 % - 3násobek plnění, TN do 65 % - 4násobek plnění, 
TN do 75 % - 5násobek plnění, TN do 85 % - 6násobek plnění, 
TN do 95 % - 7násobek plnění, TN do 100 % - 8násobek plnění. 

Bez zdravotního dotazníku! 



Pojistná událost 

Ztráta či snížení pracovní schopnosti následkem onemocněním nebo úrazu   

a přiznání invalidity 1., 2. nebo 3. stupně. 

 
Možnost kombinace tarifu invalidity 1., 2. a 3. stupně, 2. a 3. 

stupně a 3. stupně.  

 

Pojistné plnění 40 % z PČ, zbylých 60 % v případě trvání invalidity po 12 měsících. 

 
V případě, že je invalidita nezvratná, pojistné plnění je 
jednorázové a ve výši 100 % z PČ. 

 

Konstantní i klesající pojistná částka. 

Limit až 2 mil. Kč. 

 

Čekací doba 1 rok v důsledku nemoci. 
 
 
 
 
 

Do 500 tis. Kč bez zdravotního dotazníku! 



Pojistná událost 

První stanovení diagnózy karcinomu in situ ve tkáni. 

 

Konstantní i klesající pojistná částka. 

Limit až 500 tis. Kč., max. 20 % z VVO Plus. 

 

Čekací doba 3 měsíce od počátku pojištění. 

 

Muž 

Penis, prostata, varle, prs. 
 

Žena 
Pochva, vaječník, vejcovod, děloha, děložní čípek (hrdlo), prs. 
 
 
 



Pojistná událost 

Vážné i méně vážné následky úrazu, bez ohledu na zanechání trvalých následků. 

 

Rychlé pojistné plnění stanovené % z PČ. 

 

Konstantní i klesající pojistná částka. 

Limit až 500 tis. Kč. 

 

Nelze kombinovat s připojištěním denního odškodného úrazem. 
 
 
 
Pojistné plnění stanovené dle zásad v Tabulce pro tělesné poškození.  
 
 

Pojistná ochrana až do 75 let! 

Bez zdravotního dotazníku! 



Pojistná událost 

Denní dávka s progresí za každý den nezbytného léčení úrazu se zpětnou progresí. 

 

Karenční doba 8 dní se zpětným plněním. 

 

Denní dávka až 1 000 Kč. Do 800 Kč bez prokazování příjmů. 

 

Nelze kombinovat s připojištěním tělesného poškození. 
 
8 až 100 dní – 1násobek plnění, 
101 až 200 dní – 2násobek plnění, 
201 až 365 dní – 3násobek plnění. 
 
Úrazy s dobou léčení do 30 dnů, které nastanou do prvního výročí 
pojištění, se plní 50 % sjednané denní dávky. Vyjma tržných nebo 
řezných ran a v případě, kdy je úraz nahlášen do 10 dnů od vzniku. 
 
 

500 Kč denně bez  
zdravotního dotazníku! 

Pojistná ochrana až do 75 let! 

300Kč denně 
pro osoby bez příjmů. 



Pojistná událost 

Při pracovní neschopnosti (úrazem i nemocí) bude vyplácena sjednaná denní 

dávka s karenční dobou od 15., 29. nebo 29. dne zpětně. 

 

Denní dávka až 3 000 Kč. Do 800 Kč bez prokazování příjmů. 

 

Čekací doba 3 měsíce pro nemoc od počátku pojištění. 

 
 
Stejné sazby pro zaměstnance i OSVČ. 

500 Kč denně bez  
zdravotního dotazníku! 

Pojistná ochrana až do 75 let! 



Aktuální klasifikace zaměstnání je součástí kalkulačního programu pro MaxEfekt. 

 

Riziková skupina 

1. duševní, administrativní, řídicí činnost a lehčí manuální práce 

2. těžší výrobní či manuální práce 

3. vysoké riziko úrazu 

 
RS 1.  Automechanik, instalatér, klempíř v dílně, kuchař, řidič vozidla do 3,5 t, policista/strážník/voják         

 z povolání – admin. činnost, elektrikář do 400 V, dělník – lehká manuální činnost. 

RS 2.  Chemik, montér, osádka lodi a letadla, řezač skla, policista/strážník/voják z povolání - v terénu, 

 horník povrchové těžby, dělník – těžší manuální činnost,.  

RS 3.  Horník, dřevorubec, hasič, osobní strážce. 

 



Rozsah pojištění 

Smrt z jakýchkoliv příčin           do 500 tis. Kč 

Smrt následkem úrazu           do 1,5 mil. Kč 

Smrt úrazem při dopravní nehodě          do 1 mil. Kč 

Trvalé následky úrazu s progresí          do 2 mil. Kč 

Trvalé následky při dopravní nehodě          do 1 mil. Kč 

Invalidita             do 500 tis. Kč 

Velmi vážné onemocnění           do 500 tis. Kč 

Tělesné poškození            do 400 tis. Kč 

Denní odškodné za dobu léčení úrazu          do 500 Kč 

Hospitalizace            do 500 Kč 

Pracovní neschopnost           do 500 Kč 

 
Neznamená, že se nezkoumá zdravotní stav. Ve smlouvě je třeba 

vždy zodpovědět 5 obecných zdravotních dotazů. 

 

Vysoké limity! 



• Rizikové životní pojištění bez spoření. 

• Bez jakýchkoliv poplatků, pouze cena rizik. 

• Vysoké výstupní věky – pojistná ochrana do 75 let. 

• Konstantní i klesající PČ. 

• Vysoké limity bez zdravotního dotazníku. 

• Zajímavé zařazení pracovních rizikových skupin. 

• TN s možností kombinace od 0,5 % a od 10 % s až 8násobnou progresí. 

• Invalidita 1., 2. a 3. stupně s možností umělé progrese a balíčkového řešení. 

• DOÚ s až 3násobnou zpětnou progresí + limit DD bez příjmů do 800 Kč. 

• Tělesné poškození s limitem až 500 tis. Kč bez prokazování příjmů. 

• PN s možností zpětného plnění od 1. dne úrazem i nemocí (bez tabulek)     

+ limit DD bez příjmů do 800 Kč. 

• Velmi vážné onemocnění – pojistné plnění vždy celé pojistné částky naráz. 

• Karcinom in situ – počáteční stádia rakoviny pohlavních orgánů. 
 

 



Základní pojistná ochrana se specifickým zaměřením,  
- jednu sazbou pojistného pro dospělou osobu  
a s pojistným krytím nejčastějších rizik. 
 
Čím vyšší vstupní věk klienta, tím zajímavější sazby pojistného. 



Minimální pojistné 

150 Kč dle frekvence placení 

 

Počátek pojištění od 1. dne měsíce. 

Minimální pojistná doba 5 let. 

 

Pojištěný Počet 
Vstupní 

věk 

Pojistná doba 

Pojištění Připojištění 

Dospělý 1 18-70 let Min. 5 let, max. do 75 let Max. do 75 let 

Dítě 0-3 děti 0-17 let Max. do věku 26 let 

Rizikové životní pojištění, bez spoření! 



Smrt z jakýchkoliv příčin. 

 

Smrt následkem úrazu. 

 

Trvalé následky s 5násobnou progresí od 0,5 %. 

 

Tělesné poškození. 

 

Hospitalizace úrazem i nemocí. 

 

Invalidita 2. a 3. stupně. 
 

 



Vstupní věk 60 let, do 75 let, RS 1 

 

Smrt z jakýchkoliv příčin, 300 000 Kč   202 Kč 

 

Smrt následkem úrazu, 300 000 Kč     28 Kč 

 

Trvalé následky s 5násobnou progresí od 0,5 %,             

300 000 Kč       51 Kč 

 

Tělesné poškození, 100 000 Kč    101 Kč 

 

Hospitalizace úrazem i nemocí, 150 Kč     26 Kč 

 

Invalidita 2. a 3. stupně, 200 000 Kč     87 Kč 

   

Měsíční pojistné celkem    495 Kč 



• Jedna sazba pojistného pro dospělou osobu (ø 35letý klient). 

• Stejná sazba pojistného s jakýmkoliv koncem pojistné ochrany. 

• Rizikové životní pojištění bez spoření. 

• Bez jakýchkoliv poplatků, pouze cena rizik. 

• Vysoké výstupní věky – pojistná ochrana do 75 let. 

• Zajímavé zařazení pracovních rizikových skupin. 

• TN od 0,5 % a od 10 % s až 8násobnou progresí. 

• Invalidita 2. a 3. stupně. 

• Tělesné poškození s limitem až 500 tis. Kč bez prokazování příjmů. 
 

 







  

    Maxima pojišťovna pro partnery 
 

 

 

Novinky, akce, soutěže. 

 

Budeme rádi, pokud se stanete našimi fanoušky. 

 

 

 

 

 

 




