
Pro koho je pojištění určeno?
(Pozitivní vymezení) 

Pro koho není pojištění určeno?
(Negativní vymezení)

Účastník pojištění Určeno zájemcům o pojištění následků nemoci nebo úrazu. Není určeno pro osoby, které se necítí ohroženy finančním dopadem 
úrazu nebo nemoci, například z důvodu dostatečné finanční rezervy 
(samopojištění).

Pojistník Pojistníkem nemůže být právnická osoba.
Pojistník nemůže být rozdílný od plnoletého pojištěného.
Pojistník nemůže být rozdílný od zákonného zástupce nezletilého 
pojištěného. 

Věk pojištěné osoby Pojištění je určeno pro nezletilé i dospělé osoby. 

Nezletilý pojištěný
• Vstupní věk (věk ke dni počátku pojištění) je od 6 týdnů do 17,9 let
• Maximální věk na konci pojištění je 25,9 let
• Minimální doba trvání pojištění je 5 let

Dospělý (plnoletý) pojištěný do 60 let
• Vstupní věk je od 18 let do 60,9 let
• Maximální výstupní věk je 85 let
• Minimální doba trvání pojištění je 5 let

Dospělý (plnoletý) pojištěný nad 60 let
• Vstupní věk je od 61 let do 69,9 let
• Maximální výstupní věk je 85 let
• Minimální doba trvání pojištění je 5 let

Pojištění není určeno pro:
• novorozence do věku 6 týdnů,
• zájemce, kterým k datu požadovaného počátku pojištění bylo 70 let 

a více.

Některá pojištění nelze sjednat pro osoby mladší, než je příslušný 
vstupní věk daného pojištění (polštáře) a ani starší, než je maximální 
vstupní věk daného pojištění (polštáře). Věková omezení jsou uvedena 
na poslední straně navazujícího produktového listu.

Pojištěné události Produkt je určen zájemcům, kteří ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu požadují pojistit pokles příjmu a zvýšené zdravotní náklady 
následkem úrazu či nemoci.

Produkt je určen pro zákonné zástupce nezletilých, kteří požadují pojistit 
výpadek budoucího příjmu nezletilého (invalidita z mládí), pokles příjmu 
ošetřujícího (ošetřovné) a pojistit zvýšené zdravotní náklady následkem 
úrazu či nemoci či jinou finanční kompenzaci (např. bolestné).
• Pokles příjmu: invalidita, pracovní neschopnost, smrt následkem 

úrazu, ošetřovné.
• Zvýšené náklady: trvalé následky úrazu/nemoci, závažná nemoc, 

hospitalizace, zlomeniny a popáleniny.

Produkt není vhodný pro zájemce požadující pojištění smrti následkem 
nemoci.

Produkt neumožňuje tvorbu kapitálové rezervy pro případ dožití se 
určitého věku.

Produkt není vhodný pro zájemce požadující vyšší pojistnou částku, než 
je maximální pojistná částka konkrétního pojištění. Maximální pojistné 
částky jsou uvedeny na poslední straně navazujícího produktového 
listu.

Finanční znalosti Rozsah, struktura a jazyk pojistných podmínek byl zvolen tak, aby 
pojištění bylo srozumitelné pro všechny spotřebitele (dokončené 
základní, střední i vysokoškolské vzdělání). 

Produkt je bez rezervotvorné složky, nevyžaduje tak žádné investiční 
znalosti.

Finanční příjem Produkt je určen zájemcům, kteří jsou schopni po celou dobu trvání 
pojištění hradit ujednané pojistné (nejčastěji z pravidelného příjmu, 
případně z vytvořené finanční rezervy)  

Produkt není určen zájemcům, u kterých je zřejmá neschopnost hradit 
po dobu trvání pojištění ujednané pojistné.

Platba a komunikace Produkt je určen pro zájemce 
• s pravidelným přístupem ke své e-mailové schránce a s mobilním 

telefonním číslem (pro zajištění obousměrné komunikace),
• s tuzemským běžným účtem pro účely úhrady ujednaného 

pojistného. 
V případě nezletilého pojištěného platí uvedené pro  
pojistníka-zákonného zástupce.

Pojištění není možné uzavřít pro zájemce bez e-mailu, bez mobilního 
telefonního čísla a bez vlastního běžného účtu. 

Zdravotní stav Pojištění je určeno pro zájemce v dobrém zdravotním stavu 
nebo s některými zdravotními problémy, které jsou stabilizovány 
a akceptovány na základě posouzení pojišťovny.

Produkt není vhodný:
• pro osoby se závažnými zdravotními problémy (např. rakovina),
• pro osoby v době sjednání nemocné, v pracovní neschopnosti, 

s přiznaným invalidním důchodem nebo závislostí na péči jiné osoby.

Občanství Pojištění je určeno pro občany všech zemí, kteří jsou účastníky 
veřejného zdravotního systému ČR (dle zákona č. 48/1997 Sb.).

Pojištění není určené pro ty zájemce, kteří nejsou účastníky veřejného 
zdravotního pojištění.

Povolání, sporty Může dojít k určitému omezení (výluka, přirážka, limit pojistné částky) 
pro pojištěné osoby provozující vysoce rizikové povolání nebo sporty 
na určité úrovni. Omezení u povolání je stanoveno při sjednání pojištění 
či změně povolání, omezení u sportů je vymezeno tabulkou uvedenou 
v pojistných podmínkách.

Pojištění úrazu a nemoci
Vymezení cílového trhu, platnost od 1. 3. 2023
Pillow pojišťovna, a. s., Česká republika



Základní popis, polštáře
• Volitelná skládačka, žádné balíčky, žádné povinné krytí
• Počet základních polštářů: 11, celkem 14 variant
• 3 varianty: dospělí, junioři, senioři
• Pojistná doba: každý polštář lze nastavit individuálně, min. 5 let
• Platba: měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně (bez področních přirážek)
• Pojistné období: shodné s platebním obdobím
• Územní platnost: pro polštáře Pracovní neschopnost, Hospitalizace 

a Ošetřování Česko a členský stát EU; ostatní polštáře celý svět

1 smlouva = 1 pojištěný
V rámci jedné smlouvy je vždy pojištěna jedna osoba. Výhody:
• Jednodušší proces uzavření smlouvy
• Rychlejší ocenění zdravotního stavu
• Jednodušší úpravy smlouvy během jejího trvání
• Bez problémů např. při rozvodu nebo úmrtí pojištěného
• Nezávislé poradenství (nejlepší řešení pro každého pojištěného)

Neexistuje žádné minimální pojistné, žádné povinné složky. Nejlepší ceny 
nabízíme v základu pro každý polštář, nejsou třeba (a tedy neexistují) slevy 
za počet pojištěných nebo za výši pojistného nebo počet uzavřených polštářů.

Pojistné podmínky
• Nejsrozumitelnější a nejkratší pojistné podmínky 
• Nevypověditelnost polštářů Smrt úrazem, Invaliditu, K úvěru, ZN, TN 

nemoci
• Jednoznačně určené pojistné plnění v oceňovacích tabulkách pro polštáře
• Trvalé následky (úraz) a Zlomeniny a popáleniny
• Garance oceňovacích tabulek úrazu NOVINKA

Uzavření pojištění
• Jednoduchá akceptace zaplacením z účtu pojištěného (není potřeba 

žádný signpad, SMS autorizace, podpis na displej či jiné komplikace)
• Automatické ocenění zdravotního stavu pro většinu klientů
• Možnost vyplnit zdravotní dotazník samostatně klientem v soukromí

Úraz nebo Úraz+Nemoc
Většinu polštářů (vyjma Smrt úrazem) lze uzavřít pro následek úrazu nebo 
nemoci. Tyto dvě možnosti lze kombinovat a u každé nastavit vlastní 
pojistnou částku. Jediné pravidlo je, že pojistná částka pro případ úrazu musí 
být stejná nebo vyšší než částka pro případ nemoci. Díky tomu lze vytvářet 
tyto kombinace:
1. úraz (pouze úrazové krytí)
2. úraz a nemoc se stejnou pojistnou částkou (kompletní krytí)
3. úraz a nemoc s vyšší částkou pro úraz (posílená ochrana pro úraz)

Cena a životní styl, zaměstnání
Pojištění oceňuje lidi se zdravým životním stylem nižší cenou: 
• Nekuřáci (1 rok bez konzumace nikotinu)
• Správné BMI (poměr váhy a druhé mocniny výšky, proto je výška a váha 

vstupním parametrem pro dospělé a seniory) 

Cena některých polštářů závisí na zaměstnání. Změna zaměstnání a stavu 
kuřák/nekuřák může mít vliv na cenu a pojištěný je povinen o změně 
informovat pojišťovnu.

Sporty a aktivity
Sportovní aktivity jsou pojištěny v závislosti na úrovni jejich výkonu:

• Úroveň amatérská a rekreační: provozování daného sportu s účastí 
v soutěžích nejvýše na krajské úrovni nebo v soutěžích pro širokou 
veřejnost, zahrnuje také volnočasové aktivity, zážitkové akce a obdobné 
aktivity vykonávané příležitostně

• Úroveň výkonnostní a profesionální: provozování daného sportu s účastí 
v soutěžích na vyšší než krajské úrovni nebo na mezinárodních soutěžích 
nebo provozování daného sportu na jakékoliv úrovni, pokud je převážným 
zdrojem příjmu

V tabulce sportů (součást pojistných podmínek) je pro konkrétní sport 
a úroveň uvedeno, zda úrazy vzniklé při provozování daného sportu jsou, či 
nejsou pojištěny. 

Pojištění úrazu a nemoci
Produktový list, platnost od 1. 3. 2023
Pillow pojišťovna, a. s., Česká republika

Pro pojišťovací zprostředkovatele

Neživotní pojištění
• Není potřeba AML, Fatca, CRS, PEP, KID, …
• Postačuje neživotní odbornost ZoDPZ (III. Neživotní občanské pojištění)

Distribuční strategie
Pojištění je vhodné pro prodej těmito distribučními kanály: pojišťovací 
zprostředkovatelé, internetový prodej vč. srovnávačů, telefonický prodej; vždy 
za podmínky provedení dostatečné analýzy potřeb klienta.

Portál a kalkulačka pro poradce
www.pillow.cz a volba „Přihlásit se“ vpravo nahoře.

https://pillow.cz


Polštář
(varianta) Popis, forma pojistné částky Pro koho

Úraz / 
nemoc

Max. 
do věku

Max PČ bez vazby 
na příjem

Max PČ 
standardně

Smrt úrazem Lze libovolně kombinovat
• Klesající a konstantní PČ - D S ü / - D: 75, 9 let

S: 75, 9 let
6 mil. Kč
∑ kles+konst

6 mil. Kč
∑ kles+konst

Invalidita
(2. a 3. stupeň) 
(3. stupeň)

Lze libovolně kombinovat
• Klesající a konstantní PČ
• 3. stupeň a 2.a 3. stupeň
J: pouze konstantní PČ (klesající nemá smysl)

J D - ü / ü D: 65, 9 let
J: 25, 9 let

6 mil. Kč 
∑ kles+konst+K úvěru

6 mil. Kč 
∑ kles+konst+K úvěru

Invalidita
(1. stupeň)

Lze libovolně kombinovat
• Klesající a konstantní PČ
Vazba: 1. stupeň pouze k 2. a 3. stupni
Pojistná částka max. 50 % PČ pro 2. a 3. stupeň

- D - ü / ü D: 65, 9 let
1 mil. Kč
tabulka dle příjmu 
v podmínkách

3 mil. Kč

K úvěru 
(následkem 
úrazu)

Jedna varianta 
• Zahrnuje smrt + invalidita 2. a 3. stupeň
• Anuitně klesající PČ
• Úrok: 3 %

- D - ü / - D: 65, 9 let 6 mil. Kč
∑ kles+konst+K úvěru

6 mil. Kč
∑ kles+konst+K úvěru

Trvalé následky 
úrazu

Jedna varianta
• Progrese 1 000 % J D S ü / -

J: 25, 9 let
D: 85, 9 let
S: 85, 9 let

1,5 mil. Kč 2,5 mil. Kč

Trvalé následky
nemoci

Jedna varianta
• Plnění 25 % až 100 % dle závažnosti J D - - / ü J: 25, 9 let

D: 65, 9 let 1,5 mil. Kč 2,5 mil. Kč

Zlomeniny 
a popáleniny

Jedna varianta
• Plnění 1 % až 100 % dle závažnosti J D S ü / -

J: 25, 9 let
D: 85, 9 let
S: 85, 9 let

300 000 Kč 400 000 Kč

Závažné  
nemoci

Lze libovolně kombinovat
• Klesající a konstantní PČ
Plnění 100 % pro každou diagnózu
Celkové plnění až 300 % (3 skupiny)

J D - - / ü J: 25, 9 let
D: 65, 9 let 1,5 mil. Kč 2,5 mil. Kč

Pracovní 
neschopnost

Lze kombinovat 2 varianty
• 5. až 8. týden a od 9. týdne
Vazba: 5. až 8. týden pouze k od 9. týdne a denní 
dávka jako od 9. týdne nebo nižší

- D - ü / ü D: 65, 9 let

500 Kč / den  
(zaměstnanec, OSVČ)
tabulka dle příjmu 
v podmínkách

2 000 Kč / den

Ošetřování Jedna varianta
• Od 5. týdne J - - ü / ü J: 25, 9 let 

(od 2 let) 650 Kč / den 650 Kč / den

Hospitalizace
Jedna varianta
• Plnění od 1. půlnoci
• Min. délka hospitalizace 24 hodin

J D S ü / ü
J: 25, 9 let
D: 85, 9 let
S: 85, 9 let

1 000 Kč / den 2 000 Kč / den

Vazby mezi úrazem a nemocí: PČ na nemoc maximálně do výše PČ na úraz stejného polštáře (varianty). Výjimka: trvalé následky nemoci nevyžadují trvalé následky úrazem. 

Předběžné úrazové krytí
Maximálně částky požadované ve smlouvě, nejvýše však

Polštář Limit

Smrt úrazem 1 000 000 Kč

Invalidita 2. a 3. stupně 1 000 000 Kč

Invalidita 1. stupně 500 000 Kč

K úvěru 1 000 000 Kč

Trvalé následky 1 000 000 Kč

Zlomeniny a popáleniny 50 000 Kč

Pracovní neschopnost 500 Kč / den

Ošetřování 500 Kč / den

Hospitalizace 500 Kč / den

Trvalé následky úrazu: koeficient navýšení
Mezi uvedenými hodnotami je navýšení přímo úměrné

Poškození Navýšení Poškození Navýšení 

20 % 1,0x 70 % 5,5x

30 % 1,7x 80 % 6,7x

40 % 2,5x 90 % 8,0x

50 % 3,4x 95 % 9,0x

60 % 4,4x 100 % 10,0x

Trvalé následky nemoci: příklad následků z celkem 47 položek (shodné pro D - Dospělý a J - Junior)

Trvalý následek % plnění Trvalý následek % plnění

Hluchota na 1 ucho 25 % Koronární bypass 50 % / 25 %

Hluchota oboustranná 100 % Srdeční chlopeň 50 % / 25 %

Slepota na 1 oko 25 % Aorta 50 % / 25 %

Silná slabozrakost 50 % Transplantace 100 %

Slepota 100 % Obrna lícního nervu 25 %

Trvalá kolostomie 25 % Ochrnutí: 1 končetina 25 %

Trvalá ileostomie 25 % Ochrnutí: 2 končetiny 50 %

Parenterální výživa dlouhodobá 25 % Ochrnutí: 3, 4 končetiny 100 %

Trvalá tracheostomie 50 % Mírná závislost na péči 25 %

Konečné stádium onemocnění plic 100 % Lehká závislost na péči 50 %

Konečné stádium onem. ledvin 100 % Střední a vyšší závislost 100 %

Závažné nemoci: seznam diagnóz (D - Dospělý, J - Junior)

Nemoc % plnění Nemoc % plnění

Aplastická anémie 100 % D, J Nezhoubný nádor mozku/míchy 100 % D, J

Astma bronchiale (těžké) 100 % J Plicní hypertenze 100 % D

Cévní mozková příhoda (mrtvice) 100 % D Rakovina 100 % D, J

Cukrovka typu I. (inzulin) 100 % J Revmatická horečka 100 % J

Epilepsie (závažná) 100 % J Roztroušená skleróza 100 % D

HIV (konkrétní způsob nákazy) 100 % D, J Srdeční infarkt 100 % D

Junior: 6 týdnů-17,9 let (Ošetřování od 2 let), maximálně do 25 let Dospělý: 18 – 60,9 let, maximálně do 85 let Senior: 61 – 69,9 let, maximálně do 85 let


