
Upozornění: materiál je určen pro pojišťovací zprostředkovatele, nejedná se o propagační sdělení ani nabídku pojištění. Informace byly zjištěny z veřejně dostupných pojistných 
podmínek a informací poskytnutých callcentry jednotlivých pojišťoven k datu vytvoření materiálu. Hlavním cílem materiálu je ukázat, že jednotlivé produkty pojištění osob 
se výrazně liší i ve výlukách, omezeních, definicích a v dalších parametrech uvedených v podmínkách pojištění. Detailní a aktuální informace o jednotlivých produktech vždy 
naleznete v pojistných podmínkách a dalších materiálech jednotlivých pojistitelů.

💡	 Máte nápad, jak vylepšit přehled? Chcete nahlásit zastaralý nebo nepřesný údaj? Napište nám na proporadce@mypillow.cz. Děkujeme za vaši pomoc!
⏰ Vytvořeno 10. 3. 2023
☂	 Pillow pojišťovna, a. s.,  Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 - Chodov

Výluky a omezení
pojištění osob
Dospělí (a děti)

www.proporadce.cz
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Produkt Poj. úrazu a nemoci  
3/2023

Život 
1/2023

Neon Life 
6/2022

Náš život 
10/2021

Můj život v2 (riz. var.) 
3/2022

FLEXI živ. poj. 
11/2022

OneLife 2.0 
10/2022

Orange Risk 
2/2023

Domino Risk 
9/2020

U+ 
6/2022
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Bez obecné výluky na nemoci/úrazy 
vzniklé před počátkem pojištění? 
(př..příznaky)

Ano (neplní nemocí) Ano
Ne, z událostí před 

počátkem až po 
3 měs.

Ano Ano

Ano, sjednání ve věku 
nad 60 let = výluka 2 
roky na věci s př 7 let 

před poč. 

Ano Ano Ano
Ne, když nevyléčeny 
bez následků a lék. 

sledování

Krácení plnění za alkohol max. dle obč. 
zákoníku? Ano (neplní nemocí) Ano Ne, mohou o 50 % 

snížit vždy
Ne, mohou o 50 % 

snížit vždy Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Plní se sebevražda po 2 letech? 
(pojištění pro případ nemoci i úrazu) Ne Ano Ano, ale pouze 50 % Ano, ale pouze 50 % Ano, ale pouze 50 % Ano, už po 1 roce Ano Ano Ano Ano

Nejsou vyloučeny neúmyslné trest. činy 
a přestupky? Ano (neplní nemocí) Ano Ano, ne říz. vozidla 

bez oprávnění
Ano, ne říz. vozidla/

letadla bez oprávnění Ano Ano, u neúmysl. sníží 
na 1/2 při odsouzení Ano Ano Ano Ano

Je pojištěno riziko terorismu? (J..
jaderné, CH..chemické, B..biologické)

Ano, ale ne J-CH-B 
zbraně, země s 

varováním MZV ČR

Ano, při velkých 
katastrofách max. 2 

mil. Kč

Ano, ale ne v zemích 
s varováním MZV ČR

Ano, ale ne J-CH-B 
zbraně, země s 

varováním MZV ČR

Ano, ale ne J-CH-B 
zbraně, země s 

var. MZV ČR, právo 
změnit

Ano Ano Ano, ale ne J-CH-B 
zbraně

Ano, ale ne v zemích 
s varováním MZV ČR

Ano, ale ne J-CH-B 
zbraně, země s 

varováním MZV ČR

Další vybrané výluky Aktivní účast na 
nepokojích

Epidemie při velkých 
katastrofách max. 2 

mil. Kč

Účast na vzpouře, 
stávce či nepokojích, 
další u úrazové smrti

Obč. nepokoje Obč. nepokoje, 
stávky (iniciátor)

Je-li rozumný důvod 
odepřít; chem. a bio-

log. kontaminace

Aktivní účast na 
násil. akci, další u 

úr. smrti

V souvislosti s 
nepokoji

Stávka v místě s 
varováním MZV ČR, 

další u úrazové smrti

Aktivní účast na 
nepokojích

In
va

lid
ita

Definice pojistné události je založena 
na?

Procento poklesu pr. 
schopnosti

Procento poklesu pr. 
schopnosti

Procento poklesu pr. 
schopnosti

Procento poklesu pr. 
schopnosti + uznání 

invalidním

Rozhodnutí orgánu 
o invaliditě daného 

stupně

Rozhodnutí orgánu 
o invaliditě daného 

stupně

Procento poklesu 
pr. schopnosti + 

posudek o invaliditě

Procento poklesu pr. 
schopnosti

Procento poklesu pr. 
schopnosti

Procento poklesu pr. 
schopnosti

Je akceptováno rozhodnutí státní 
správy?

Ano + pojišťovna, 
pokud není

Ano + pojišťovna, 
pokud není Ano Ano, ale mohou 

přezkoumat Ano Ano Ano Ano + pojišťovna, 
pokud není

Ano, ale právo chtít 
další podklady

Ano + pojišťovna, 
pokud není

Jaký je postup výplaty plnění u I.
stupně? 100 % hned 50 % hned + 50 % po 

18 měsících 100 % hned 100 % hned 100 % hned 100 % hned 100 % hned 100 % hned 100 % hned 100 %, 50 % + 50 % 
po 18m u psych. nem

Jaká je čekací doba pro následek 
nemoci a co je PU? 2 měsíce (nemoc) 2 měsíce (nemoc) 0 (invalidita) 2 měsíce (nemoc) 3 měsíce (nemoc) 0 (invalidita) 2 měsíce (invalidita) 3 měsíce, 0 infarkt + 

mrtvice (nemoc) 12 měsíců (invalidita) 2 měsíce (nemoc)

Bez obecné výluky na nemoci/úrazy 
vzniklé před počátkem pojištění? Ano Ano

Ne, události 7 let 
před počátkem 

sledované/léčené

Ne, nesmí souviset 
s nálezy z před 

počátku
Ano

Ne, když událost s 
projevy 7 let před 
poč. a není v ZD

Ne ve 2 letech po 
poč., když příznaky v 

5 letech před poč.
Ano Ano

Ne, když nevyléčeny 
bez následků a lék. 

sledování

Plní alkohol dle obč. zákoníku (max. 50 
% krácení)? Ano Ano Ano Vyloučeno požití Vyloučeno požití Ano Ano Ano Ano Ano

Nemá možnost snížit u dlouhodobého 
alkoholu o více než 50 %? Ano (max o 50 %) Ano (bez krácení) Ano (max o 50 %) Ne (vyloučeno pravi-

delné požívání)
Ne (vyloučeno pravi-

delné požívání)

Ne (vyloučeno opa-
kované pravidelné 

požívání)

Ne, závislosti a 
nemoci alkoholem 

vyloučené

Ano, ale 100 % výluka 
duševní nemoci v 

důsledku
Ano (max o 50 %) Ano (bez krácení)

Plní i za duševní nemoci u I.stupně? 
(FXX = F10-F19 a F30-F99)

Ne, pouze doložitelné 
zobrazovacími 

metodami

Ne, pouze organické, 
schizofrenii (ne 

alkoholem)
Ne, výluka FXX Ano Ne, výluka FXX, ostat-

ní čekačka 12 m

Ne, výluka FXX, 
zbytek mimo F20 jen 

s CT/MR mozku

Ne, výluka FXX, 
důsledek alkoholu

Ne, výluka FXX, 
důsledek alkoholu

Ne, výluka FXX, 
důsledek alkoholu, 

nejednoznačné
Ano

Plní i za duševní nemoci u II. a III. 
stupně? Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano, ale ne s projevy 

před počátkem
Ano, ale výluka důsle-

dek alkoholu
Ano, ale výluka důsle-

dek alkoholu Ano

Není výluka na záda (pokud sjednáno 
pro úraz+nemoc)? (PPS..ploténkové 
páteřní syndromy)

Ano Ano Ano Ano Ano, ale čekačka 12 
m u I.st. Ano

Ne, PPS bez pošk. 
míchy; dorzopatie 

bez obj. nálezu
Ano Ano Ano

Není výluka na neúmyslné trestné činy 
a přestupky? Ano Ano Ano, ne říz. vozidla 

bez oprávnění
Ano, ne říz. vozidla/

letadla bez oprávnění Ano Ano, u neúmysl. sníží 
na 1/2 při odsouzení Ano Ano Ano Ano

Je pojištěno riziko terorismu? (J..
jaderné, CH..chemické, B..biologické)

Ano, ale ne J-CH-B 
zbraně, země s 

varováním MZV ČR

Ano, při velkých 
katastrofách max. 2 

mil. Kč

Ano, ale ne v zemích 
s varováním MZV ČR

Ano, ale ne J-CH-B 
zbraně, země s 

varováním MZV ČR

Ano, ale ne J-CH-B 
zbraně, země s var. 

MZV ČR, právo 
změnit

Ano Ano Ano, ale ne J-CH-B 
zbraně

Ano, ale ne v zemích 
s varováním MZV ČR

Ano, ale ne J-CH-B 
zbraně, země s 

varováním MZV ČR

Další vybrané výluky

U dětí vývoj. poruchy 
nerv. soust. (autis-
mus) a vroz. vady s 

projevy do 5 let věku 

Epidemie při velkých 
katastrofách max. 2 

mil. Kč

Účast na vzpouře, 
stávce či nepokojích

Obč. nepokoje, 
vrozené vady známé 

před počátkem

Obč. nepokoje, 
stávky (iniciátor)

Je-li rozumný důvod 
odepřít; chem. a bio-

log. kontaminace

Akt. účast na násilné 
akci, vyjm. lety, jezd. 

závody

V souvislosti s 
nepokoji

Stávka v místě s 
varováním MZV ČR

Aktivní účast na 
nepokojích
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Jaký je územní rozsah? EU EHP EHS + Švýcarsko + 
Velká Británie ČR EU + Velká Británie Svět Svět ČR Evropa, trvalé 

bydliště v ČR
Svět, lékař z EU/

UK/CH

Jaká je maximální doba plnění? 758 dnů 730 dnů
Do konce prac. 

poměru / 365 dnů 
bez nem.poj.

365 dnů 52 týdnů, déle s 
následující invaliditou

548 dnů při neúčasti 
na zdr. poj. 730 dnů 365 dnů (730 dnů 

s Plus) 548 dnů (18 měsíců) 730 dnů

Jaká je max. částka bez zkoumání 
příjmu (var. od 29. dne)? 500 Kč 700 Kč, OSVČ 300 Kč 600 Kč 500 Kč 500 Kč 650 Kč 500 Kč, OSVČ indi-

viduálně
600 Kč, s hypo až 

1000 Kč 500 Kč 600 Kč

Jaká je čekací doba v měsících nemoc/
úraz/těhotenství? 2 / 0 / 8 2 / 0 / 8, závislost 24 3 / 0 / 8 2 / 0 / těhot. ne před 

počátkem 2 / 3 dny / 2 2 / 0 / 8, zuby 6 2 / 0 / 8 3 / 0 / 8 2 / 0 / vyloučeno 2 / 0 / 10

Bez obecné výluky na nemoci/úrazy 
vzniklé před počátkem pojištění? Ano Ano

Ne, sledované 7 let 
před poč., pošk. 

klouby

Ne, neplní 2 roky za 
věci s projevy 2 roky 

před poč.
Ano

Ne, když událost s 
projevy 7 let před 
poč. a není v ZD

Ne ve 2 letech po 
poč., když příznaky 
v 5 letech před poč.; 
nikdy klouby a páteř 

5 let před

Ano Ano
Ne, když nevyléčeny 
bez následků a lék. 

sledování

Plní alkohol dle obč. zákoníku  
(max. 50 % krácení)? Ano Ano Ne, vyloučeno požití Ne, vyloučeno požití Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Nemá možnost snížit u dlouhodobého 
alkoholu o více než 50 %? Ano (max o 50 %) Ano (bez krácení) Ne, vyloučeno pravi-

delné požívání
Ne, vyloučeno pravi-

delné požívání Ano (bez krácení)
Ne (vyloučeno opa-
kované pravidelné 

požívání)

Ne závislosti a 
nemoci způsobené 

alkoholem
Ano (bez krácení) Ano (max o 50 %) 

vyloučeny závislosti Ano (bez krácení)

Plní za duševní nemoci?

Ne, pouze doložitelné 
zobrazovacími 

metodami či úmrtím 
blízkého

Ne, pouze organické, 
schizofrenii (ne 

alkoholem)

Ne F10 až F19 a F30 
až F99, ani závislosti Ne Ne F10 až F19 a F30 

až F99

Ne F10 až F19; plní F21 
až F99, když úmrtím 
blízkého; jiné mimo 

F20 s CT/MR mozku

Ne Ne F10 až F99, ne 
alkoholem Ne

Ne, pouze F00 až F09 
a F20 (ne alkoholem), 

ne závislosti

Plní za těhotenství?
Ano, ale jen při 

hospitalizaci na 3 a 
více půlnocí

Ano, ale ne neob-
jektivní nebo min. 
hospit. 3 půlnoci

Ano, max. 90 dnů

Ano, max. 60 dnů za 
jedno; jen při objekt. 

a hospit. min. 3 
půlnoci

Ano, max. 30 dnů za 
jedno

Ano, max. 30 dní, při 
nemocnici 3+ dny 

max. 90 dní

Ano, max. 30 dnů/ 
rok, nutný obj. nález

Ano, max. 21 dnů/ 
těhotenství, víc 

u vyjm.

Ne, vyloučené těho-
tenství a porod

Ano, ale ne obtíže 
bez obj. vyšetření; ne 

do 3 dnů hospit.

Plní za nemoci kosterní a pojivové 
tkáně, záda, klouby?  
(PPS..ploténkové páteřní syndromy)

Ano Ano Ano
Max. 60 dnů/nescho-
pnost, max. 1x za rok 

(M40-54 a G)
Ano Ano

Ne, PPS bez pošk. 
míchy; dorzopatie 

bez obj. nálezu

Pokud nelze doložit 
zobr. metodami, tak 

max. 21 dnů
Ano Ano

Není výluka na neúmyslné trestné činy 
a přestupky? Ano Ano Ano, ne říz. vozidla 

bez oprávnění
Ano, ne říz. vozidla/

letadla bez oprávnění

Ne, soud uznal vin-
ným (vč. neúmysl.), 

vyvolané výtrž.

Ano, u neúmysl. sníží 
na 1/2 při odsouzení Ano Ano Ano Ano

Je pojištěno riziko terorismu?  
(J..jaderné, CH..chemické, B..biologické)

Ano, ale ne J-CH-B 
zbraně, země s 

varováním MZV ČR

Ano, při velkých 
katastrofách max. 

2 mil. Kč

Ano, ale ne v zemích 
s varováním MZV ČR

Ano, ale ne J-CH-B 
zbraně, země 

s varováním MZV ČR

Ano, ale ne J-CH-B 
zbraně, země s var. 

MZV ČR, právo 
změnit

Ano Ano Ano, ale ne J-CH-B 
zbraně

Ano, ale ne v zemích 
s varováním MZV ČR

Ano, ale ne J-CH-B 
zbraně, země 

s varováním MZV ČR

Další vybrané výluky Aktivní účast na 
nepokojích

Epidemie při velkých 
katastrofách max. 2 

mil. Kč

Účast na vzpouře, 
stávce či nepokojích

Obč. nepokoje, 
diagnózy Z00-99

Obč. nepokoje, 
stávky (iniciátor)

Je-li rozumný důvod 
odepřít; chem. a bio-

log. kontaminace

Akt. účast na násilné 
akci, vyjm. lety, jezd. 

závody

V souvislosti s 
nepokoji

Stávka v místě s 
varováním MZV ČR

Aktivní účast na 
nepokojích

Tr
va
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ás
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úr
az

u Počet variant rizika pro dospělé  
(max. progrese)? 1 (1000%) 4 (800 %) 4 (500 %) 2 (800 %) 3 (800 %) 4 (1000 %) 2 (1000 %) 4 (1000 %) 4 (1000%) 5 (1000%)

Další vybrané výluky Aktivní účast na 
násilných nepokojích

Aktivní účast na 
násilných nepokojích - Obč. nepokoje

Řízení bez oprávnění; 
sníží u nepřipoutání 
či porušení předpisů

Opakované vyklou- 
bení, život zachraňu-

jící úkony, alergie, 
imunotoxické látky

Akt. účast na násilné 
akci, vyjm. lety, jezd. 

závody
-

Vyjm. aktivity, řízení 
bez oprávnění, od 70 

let se krátí 50%
-

Zá
va

žn
é 

ne
m

oc
i Jaký je počet variant závažných nemocí 

pro dospělé? 1 4 7 1 2 4 6 3 1 3

Jaká je čekací doba pro nemoc? 2 měsíce 2 měsíce 3 měsíce 2 měsíce 3 měsíce 2 měsíce 2 měsíce 3 měsíce, 0 infarkt + 
mrtvice 2 měsíce 2 měsíce

Nabízí trvalé následky nemoci? Ano Ne Ne Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ne


