
Pojištění je vhodné pro děti v pozici pojištěného (ne pojistníka) a pro klienty, kteří:

•  chtějí zabezpečit sebe či své blízké v případě nepříznivých událostí, jako je např. úraz, závažné onemocnění a poranění, 
nemoc nebo hospitalizace pojištěného dítěte. Do pojistné ochrany lze případně přijmout i až 2 dospělé osoby na krytí 
pojistného nebezpečí zproštění od placení pojistného z důvodu smrti nebo invalidity nejvyššího stupně.

NEON LIFE se sjednává na dobu určitou, a to minimálně pět let. Maximální vstupní věk první pojištěné osoby je 17 let. Jednotlivá 
připojištění lze sjednat na stejnou pojistnou dobu jako základní pojištění, případně i na kratší pojistnou dobu, podle toho,  
co je uvedeno v pojistné smlouvě či v dohodě o její změně.

S výjimkou pojištění smrti a zdravotních komplikací uvedených ve zdravotním dotazníku, jednotlivá připojištění nekryjí  
zdravotní komplikace, které byly pojištěnému diagnostikovány nebo pro které se léčil nebo byl sledován v období sedmi 
let před sjednáním pojištění, a to včetně zhoršení zdravotního stavu a následných přidružených komplikací během trvání 
pojištění.

Pojištění nelze sjednat pro pojistníka bez bydliště nebo sídla na území České republiky a bez e-mailu.

Jednotlivá připojištění mohou mít nastavena svoje specifické podmínky pro sjednání, maximální délku pojištění, jejich 
územní platnost apod. př.:

•   Připojištění závislosti na péči, příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky není možné sjednat, pokud je pojištěnému přiznán 
jakýkoliv stupeň invalidity či stupeň závislosti na péči.

•  Připojištění denního odškodného za pobyt v nemocnici z důvodu nemoci není možné sjednat, pokud je pojištěnému 
přiznán II. nebo III. stupeň invalidity.

•  Připojištění hospitalizace s doprovodem, připojištění pro případ ošetřování členem rodiny lze uzavřít nejdéle do vý-
ročního dne, ve kterém se první pojištěný dožije 18 let.

•     Cestovní připojištění není určeno pro pojištěné, kteří chtějí při cestování provozovat extrémní a adrenalinové sporty a být 
přitom z pojištění krytí.
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Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 3433 

Kontaktní adresa:
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664 42 Modřice
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