Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční
a správní

I. Nabídka povinného ručení
Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné

II. Nabídka havarijního pojištění
Sleva 10 % + možnost mimořádné slevy 1000,-Kč na první pojistné

III. Nabídka pojištění majetku občanů
Sleva 10 % (roční platba)

IV. Nabídka jednorázově placeného životního pojištění Renta Profit
Technická úroková míra: garantované zhodnocení 2,5 % p.a.
Obsah pojištění: Pojištění pro případ dožití za jednorázové pojistné s výhradou vrácení
pojistného v případě smrti pojištěného. Na konci pojištění si pojištěný zvolí, zda mu bude
plnění vyplaceno jednorázově, či ve formě důchodu vypláceného po dobu 5 či 10 let.
Pojištění lze sjednat ve věku: 15 – 70 let
Pojistná doba: 3 až 8 let
Minimální výše jednorázového pojistného: 50 000 Kč
Maximální výše jednorázového pojistného není stanovena
Pojistná částka závisí na vstupním věku, pohlaví, pojistné době a výši jednorázového
pojistného
Zdravotní stav pojištěného se nezkoumá
Podíl na zisku: Ano, v závislosti na výsledcích hospodaření pojistitele. Přiznává se po celou
dobu trvání pojištění.
Daňové zvýhodnění: Ano, za splnění zákonem stanovených podmínek
Doplňková pojištění: K pojištění nelze sjednat žádné doplňkové pojištění

V. Nabídka úrazového pojištění

Obsah pojištění: Pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu a
tělesného poškození způsobeného za jednotné běžné pojistné bez ohledu na vykonávané
zaměstnání, mimopracovní nebo sportovní činnosti.
Pojištění lze sjednat ve věku: 15 – 70 let
Pojistná doba: 1 rok – 70 let
Pojistné částky:


Smrt úrazem – 100 000 Kč



Trvalé následky – 200 000 Kč



Tělesné poškození – 25 000 Kč

Pojistné lze platit čtvrtletně, pololetně nebo ročně
Roční pojistné: 777 Kč; (pololetně 389 Kč, čtvrtletně 194 Kč)

VI. Nabídka zdravotní asistence MediKompas se slevou 20 %
Medikompas je tří pilířová asistenční služba, zdravotní navigace a první pomoc v orientaci
v českém zdravotnictví:
První pilíř – Rychlé informace
 Informace o lékárnách a jejich otevíracích dobách
 Informace o lékařích, lékařských zařízeních
 Informace o lékařské pohotovosti
 Informace o platbách, spoluúčastech, zdravotním pojištění
a systému výběru plateb
 Cestovní pojištění a rozsah pojistného krytí
Druhý pilíř – Lékař na telefonu
 Konzultace zdravotního stavu pojištěného
 Vysvětlení odborných medicínských výrazů, latinských pojmů,
diagnóz a jejich zkratek
 Vysvětlení nálezů a výsledků odborných vyšetření
 Konzultace lékařských postupů – vysvětlení obecných postupů
léčby
 Informace o lécích a jejich účincích, informace o doplatcích na
léky

 Doporučení pojištěnému, na jakého odborného lékaře se má
s daným problémem obrátit
 Poradna pro těhotné ženy a matky po porodu – doporučení
vhodného postupu
 Informace před cestou do zahraničí – doporučení očkování a
poučení o zdravotních rizicích pro danou lokalitu

Třetí pilíř – Asistenční služby
 Zajištění

prvotního

ambulantního

vyšetření

příslušným

odborným lékařem v co nejkratším možném termínu
 Zajištění příjmu pojištěného k hospitalizaci ve zdravotnickém
zařízení v ČR
 Zajištění následných návštěv a kontrol a další péče k témuž
případu již není předmětem Asistenčních služeb
 Služba nenahrazuje služby veřejného zdravotnictví
 Asistenční služby je možné čerpat až 6 x ročně

VII. Nabídka cestovního pojištění
Poskytnout všem zaměstnancům slevu při sjednání cestovního pojištění (v naše
kalkulačním programu ISOS):

 Jednorázové cesty KOLUMBUS – sleva 10 % (jednotlivý pobyt či cesta , turistická i
pracovní cesta)

 Celoroční cestovní pojištění KOLUMBUS ABONENT – sleva 10 %

Při sjednání povinného ručení či majetkového pojištění navrhujeme využití balíčku tzv.
„BONUS PLUS“ s 75% slevou na cestovní pojištění Kolumbus – Abonent za 500,-Kč včetně
doplňkového pojištění pro aktivní sporty (Léčebné výlohy – 320,-Kč, Úraz, zavazadla,
odpovědnost, pojištění přerušení cesty, pojištění nevyužité cestovní služby – 160,-Kč)

Uzavírání pojistných smluv v rámci této nabídky je možné pouze prostřednictvím
pověřeného pracovníka pojišťovny Kooperativa a.s., pana Roberta Janoucha.
Tel: 724 928 054, E-mail: rjanouch@koop.cz

