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Životní pojištění Na vás záleží

Lékařská prohlídka Vstupní věk 15 – 45 let Vstupní věk 46 – 55 let Vstupní věk 56 let a více

Bez prohlídky do 3 500 000 Kč do 1 800 000 Kč do 750 000 Kč

A – Výpis z lékařské dokumentace od 3 500 001 Kč 
do 5 000 000 Kč

od 1 800 001 Kč 
do 3 500 000 Kč

od 750 001 Kč 
do 1 800 000 Kč

B1 – Zdravotní prohlídka + krevní testy – od 3 500 001 Kč 
do 5 000 000 Kč

od 1 800 001 Kč 
do 5 000 000 Kč

B2 – Zdravotní prohlídka + HIV & Hep B/C od 5 000 001 Kč 
do 8 500 000 Kč – –

C1 – Zdravotní prohlídka + HIV & Hep B/C
     + krevní testy od 8 500 001 Kč od 5 000 001 Kč 

do 12 500 000 Kč –

C2 – Zdravotní prohlídka + HIV & Hep B/C
      + krevní testy + zátěžové EKG – od 12 500 001 Kč od 5 000 001 Kč

Pro posouzení lékařské prohlídky se sčítají veškerá pojistná rizika pro krytí smrti z jakékoliv příčiny, závažných onemocnění a rakoviny.

Lékařské prohlídky

Rizikové životní 
pojištění NN Život
Produktový list
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Komunikace s NN Popis Přístupy / kontakty  

Oddělení podpory  
makléřů

Hlavním cílem oddělení je poskytnout aktuální data o smlouvách, individuální přístup 
při řešení žádostí a komplexní podporu makléřské společnosti a jejich poradcům. Rádi 
vám poskytneme informace ke smlouvám vašich klientů, nabízeným produktům, po-
můžeme při vyplňování formulářů a vyřešíme případné nesrovnalosti při řešení plateb.

257 472 709
v pracovní dny od 8.30 do 17.00 hod.
podpora@nn.cz
www.nnmakler.cz  
www.nnpojistovna.cz

Kontaktní  
centrum NN
pro vaše klienty

Kontakní centrum NN představuje pro klienty pohodlnou a rychlou cestu komuni-
kace s naší společností. Na infolince poskytujeme klientům informace týkající se je-
jich smluv i obecné informace o společnosti, našich produktech nebo marketingo-
vých aktivitách.

800 127 127
v pracovní dny od 7.00 do 19.00 hod.
klient@nn.cz
www.nnpojistovna.cz 
www.mojenn.cz (klient zde získá  
informace o svém produktu)

Komunikace s NN

 1 V případě sjednání CTN5 a CTN6 se výše PČ pro zdravotní zkoumání sčítá.  2 V případě sjednání CTN7 a CTN8 se výše PČ pro zdravotní zkoumání sčítá.  
Není-li vyžadován zdravotní dotazník, lze využít již stávající informace o zdraví klienta (např. při předložení ZD u jiného připojištění).

Zdravotní zkoumání Bez ZD
Prohlášení 
o zdr. stavu

ZD
(ot. 1 – 10)

ZD
(ot. 1 – 13) Dětský ZD

smrt následkem nemoci nebo úrazu
(RM2C, R22C, CSO7/CSOB, CSOA/CSO8)

do 100 000 Kč do 1 000 000 Kč od 1 000 001 Kč — —

do 100 000 Kč — od 100 001 Kč — —

smrt následkem úrazu (0012) 
hospitalizace následkem úrazu (CHU5)
bolestné za drobné úrazy (CDU1)
denní odškodné za léčení úrazu dítěte s progresí (CDL2)
bolestné za drobné úrazy dítěte (CDU2)
asistenční služby (CAS4)

vždy — — — —

invalidita následkem nemoci nebo úrazu  
(CIDK/CIDL, CIDD/CIDE, CIDM, CIDF)
závažná onemocnění (CZV6/CZV7, CZV8)
rakovina (CZR1/CZR3, CZR5)

— — — vždy —

invalidita následkem úrazu – 3. stupeň (CUD3) — do 48 000 Kč od 48 001 Kč — —

zproštění od placení pojistného následkem nemoci nebo úrazu (COP2)
nesoběstačnost následkem nemoci nebo úrazu (CLC3)
pracovní neschopnost následkem nemoci nebo úrazu (CPN5/CPN6)

— — vždy — —

trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 1 % poškození (CTN5)1

trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 10 % poškození (CTN6)1 do 600 000 Kč — od 600 001 Kč — —

denní odškodné za léčení úrazu s progresí (CDL1)
hospitalizace (CHO5)

do 300 Kč — od 301 Kč — —

závislost dítěte na péči jiné osoby následkem nemoci nebo úrazu (CDI2)
závažná onemocnění dítěte s bonusem 20 % (CZV4)
vybraná onemocnění dítěte (CDN2)

— — — — vždy

trvalé následky úrazu dítěte s progresivním plněním od 1 % poškození (CTN7)2

trvalé následky úrazu dítěte s progresivním plněním od 10 % poškození (CTN8)2 do 500 000 Kč — — — od 500 001 Kč

hospitalizace dítěte následkem nemoci nebo úrazu (CHO6) do 300 Kč — — — od 301 Kč

věk 15 – 50 let

věk 51 let a více



Vstupní věk 0 – 70 let 18–70 let

Doba trvání min. 5 let min. 5 let

Maximální výstupní věk 75 let 75 let 

Minimální měsíční pojistné  300 Kč za celou smlouvu vč. 2. pojištěného

Maximální měsíční pojistné není omezeno není omezeno

1. pojištěný (RM2C) 2. pojištěný (R22C)Základní parametry

Poplatek za vedení smlouvy 0 Kč

Úhrada počátečních nákladů 0 Kč

Inkasní poplatek 0 Kč   

Osobní změny 0 Kč

Technické změny 0 Kč

Poplatky

Název pojištění: 

NN Život
O produktu

Typ produktu

• Rizikové životní pojištění

Produkt určený pro

• dospělé • děti

Možnost rozšířit pojistnou ochranu na

• 2 dospělé • 10 dětí

Základní popis pojištění
Co vám nabízí nové rizikové životní pojištění NN Život? Širokou škálu připojištění rozšířenou 
o  možnosti krytí úvěru, unikátní možnost volby mezi fixní a  flexibilní sazbou, žádné poplatky 
a měsíční pojistné od 300 Kč za celou smlouvu. Pojistit můžete až 2 dospělé osoby a  10 dětí. 
U pojištění 1. a 2. pojištěné osoby (i současně) je součástí pojištění automaticky bonus 500 000 Kč 
v případě smrti úrazem při dopravní nehodě.

Pojistitel/Značka: NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem: Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká 
republika, IČ: 40763587, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 6305, jako organizační složka společ-
nosti NN Životní pojišťovna N.V., se sídlem: Weena 505, 3013AL Rotterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komo-
ry v Rotterdamu, Nizozemské království, datum zápisu 17. ledna 1863, číslo zápisu 24042211 (dále jen „pojišťovna“)

• Žádné poplatky
• Pojistné od 300 Kč měsíčně za celou smlouvu
•  Bonus 500 000 Kč v případě smrti úrazem při 

dopravní nehodě
• Pojištění až pro 2 dospělé a 10 dětí na smlouvě
• Vstupní věk od 0 let pojištěného
• Pojistná doba už od 5 let

•  Dvě varianty pojistného plnění a 8násobná progrese u trvalých následků úrazu pro děti  
i dospělé

•  Započtení uplynulé čekací doby od konkurence u připojištění invalidity a závažných onemocnění
•  Nový benefit pro děti – dvojnásobné pojistné plnění v případě trvalých následků úrazu,  

které se stanou o prázdninách
•  Dvojnásobné plnění v případě hospitalizace delší než 10 kalendářních dní
• Flexibilní krytí připojištění invalidity
• 99% sleva na pojistném v posledních 3 letech u připojištění s klesající pojistnou částkou
• Klesající pojistné částky u nejzávažnějších připojištění

Výhody životního pojištění NN Život

Unikátní možnost volby mezi fixní a flexibilní sazbou připojištění

Typ sazby Fixní sazby (fixní varianta na smlouvě) Flexibilní sazby (flexibilní varianta na smlouvě)

Pro koho jsou určeny?
Určeno pro klienty, kteří:
• preferují rovnoměrné rozložení pojistného v čase
•  preferují neměnnou výši pojistného během trvání pojištění

Určeno pro klienty, kteří:
• preferují nízké počáteční pojistné
•  preferují pojistné rostoucí v čase v závislosti na věku klienta

Jaká připojištění tam spadají? CSO7, CSO8, CIDL, CIDE, CZV7, CZR3, CPN6 CSOA, CSOB, CIDK, CIDD, CZV6, CZR1, CPN5

Připojištění nehledě na sazbu 
(můžu zvolit k oběma variantám)

0012, CTN5, CTN6, CDL1, CDU1, CUD3, CIDM, CIDF, CRI1, CZV8, CZR5, COP2, CLC3, CDI2, CZV4, CTN7, CTN8, CDL2, 
CDU2, CDN2, CHO5, CHO6, CHU5, CAS4

1 Možnost sjednání pouze s CIDK/CIDL. 2 Možnost sjednání pouze s CIDM. 3 Do limitu 200 000 Kč pro FUW se obě výplaty renty sčítají. 4 Možnost sjednání pouze s CDL1. 5 Nad 500 Kč je potřeba 
uvést příjem zákonného zástupce. 6Možnost sjednání pouze s CDL2. Všechna připojištění lze přidat k frekvenci placení pojistného. Maximálně v 75 letech končí hlavní krytí NN Život a s ním

i všechna sjednaná připojištění. Všechny čekací doby se vztahují pouze na nemoc.

s BONUSEM za prvních 28 dní
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Název pojištění / připojištění Kód
Vstupní 
věk

Výstupní
věk

Pojistná částka v Kč 
(min. – max.)

Čekací 
doba

pojištění pro případ smrti s bonusem 500 000 Kč 
v případě smrti úrazem při dopravní nehodě RM2C 0 – 70 75 fixně 10 000 0 měsíců

smrt následkem úrazu nebo nemoci CSO7/CSOB 15 – 70 75 50 000 – 7 500 000 0 měsíců

smrt následkem úrazu nebo nemoci 
s klesající pojistnou částkou

CSOA/CSO8 15 – 65 75 100 000 – 7 500 000 0 měsíců

smrt následkem úrazu s progresí v případě dopravní nehody 0012 15 – 70 75 50 000 – 5 000 000 0 měsíců

invalidita následkem nemoci nebo úrazu (2., 3. stupeň) CIDK/CIDL 15 – 60 65 50 000 – 5 000 000 18 měsíců

invalidita následkem nemoci nebo úrazu (1. stupeň)1 CIDD/CIDE 15 – 60 65 50 000 – max. PČ  
CIDK/CIDL 18 měsíců

invalidita následkem nemoci nebo úrazu (2., 3. stupeň) 
s klesající pojistnou částkou CIDM 15 – 55 65 100 000 – 5 000 000 18 měsíců

invalidita následkem nemoci nebo úrazu (1. stupeň)  
s klesající pojistnou částkou2 CIDF     15 – 55 65 100 000 – max. PČ CIDM  18 měsíců

invalidita následkem úrazu – 3. stupeň 3 CUD3 15 – 60 65 24 000 – 500 000 0 měsíců

zproštění od placení pojistného následkem nemoci nebo úrazu 
s možností výplaty měsíční renty – invalidita 3. stupeň3 COP2 18 – 60 65 pojistné, renta 

od 1 000 do 25 000 18 měsíců

nesoběstačnost následkem nemoci nebo úrazu CLC3 55 – 70 75 36 000 – 144 000 6 měsíců

závažná onemocnění (včetně rakoviny) CZV6/CZV7 15 – 60 65 50 000 – 5 000 000 3 měsíce

závažná onemocnění (včetně rakoviny) s klesající pojistnou částkou CZV8 15 – 55 65 100 000 – 5 000 000 3 měsíce

rakovina CZR1/CZR3 15 – 60 65 50 000 – 5 000 000 3 měsíce

rakovina s klesající pojistnou částkou CZR5 15 – 55 65 100 000 – 5 000 000 3 měsíce

trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 1 % poškození CTN5 15 – 70 75 100 000 – 3 000 000 0 měsíců

trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 10 % poškození CTN6 15 – 70 75 100 000 – 3 000 000 0 měsíců

denní odškodné za léčení úrazu s progresí CDL1 15 – 70 75 100 – 2 000 0 měsíců

bolestné za drobné úrazy4 CDU1 15 – 70 75
1 000 – 4 000
2 000 – 8 000
3 000 – 12 000

0 měsíců

pracovní neschopnost následkem nemoci nebo  
úrazu – od 29. dne CPN5/CPN6 18 – 60 65 70 – 2 000 3 měsíce

hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu – výplata od 1. dne CHO5 15 – 70 75 100 – 2 000 2 měsíce

hospitalizace následkem úrazu CHU5 15 – 70 75 100 – 2 000 0 měsíců

asistenční služby CAS4 15 – 74 75 fixně – 20 000 1 týden

závislost dítěte na péči jiné osoby následkem nemoci nebo úrazu CDI2                          1 – 17 18 100 000 – 2 000 000 3 měsíce

závažná onemocnění dítěte s bonusem 20 % CZV4 6 t. – 17 18 100 000 – 1 500 000 3 měsíce

trvalé následky úrazu dítěte s progresivním plněním od 1 % poškození CTN7 6 t. – 17 18 50 000 – 3 000 000 0 měsíců

trvalé následky úrazu dítěte s progresivním plněním od 10 % poškození  CTN8 6 t. – 17 18 50 000 – 3 000 000 0 měsíců

denní odškodné za léčení úrazu dítěte s progresí CDL2 0 – 17 18 100 – 8005 0 měsíců

bolestné za drobné úrazy dítěte6 CDU2 0 – 17 18
1 000 – 4 000
2 000 – 8 000
3 000 – 12 000

0 měsíců

vybraná onemocnění dítěte  CDN2                            6 t. – 17 18
1 000 – 2 000
2 000 – 4 000
3 000 – 6 000

3 měsíce

hospitalizace dítěte následkem nemoci nebo úrazu – výplata od 1. dne CHO6 6 t. – 17 18 100 – 1 000 2 měsíce

Pojištění /připojištění – vstupní a výstupní věky jsou upraveny ve vztahu k HK

Pro roli prvního pojištěného
fyzické osoby ve věku 0–75 let, které chtějí 
zajistit riziko smrti (případně další volitelná 
rizika nemoci nebo úrazu)
Pro roli druhého pojištěného
fyzické osoby ve věku 18–75 let, které chtějí 
zajistit riziko smrti (případně další volitelná 
rizika nemoci nebo úrazu)

Pro roli pojištěného dítěte
fyzické osoby ve věku 0–18 let, které chtějí zajistit volitelná rizika nemoci nebo úrazu

• Konkrétní rozsah pojistného krytí bude stanoven na základě analýzy potřeb klienta. 
• Produkt není vhodný pro právnické osoby v pozici pojistníka.

Cílový trh


