
Pojištění pohřbu
– Zajištění prostředků na poslední rozloučení

– Výplata do tří dnů

– Bez dědického řízení

www.pojistovnacs.cz informační linka: 956 777 222

Tento reklamní leták má za cíl 
upozornit na služby či produkty 
v něm uvedené a není závaznou 
nabídkou, která by zakládala
práva a závazky účastníků.
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Pojištění sloužící k úhradě nákladů spojených  
s posledním rozloučením. Finanční prostředky  
jsou pro vaše blízké nebo vámi určené osoby  
rychle a jednoduše dostupné.

Výhody pojištění

Příklady plateb pojistného

Věk

Pojistná částka

35 000 Kč 50 000 Kč 75 000 Kč

Měsíční platba*
Jednorázová 

platba Měsíční platba*
Jednorázová 

platba Měsíční platba*
Jednorázová 

platba

50 let 309 Kč 28 261 Kč 441 Kč 40 373 Kč 661 Kč 60 559 Kč

60 let 351 Kč 30 581 Kč 501 Kč 43 687 Kč 752 Kč 65 531 Kč

*Měsíční pojistné je placeno po dobu 10 let.

Pojištění pohřbu

Rozsah pojištění, doplňující informace

–  Pojistná událost – úmrtí pojištěného
–  Trvání pojištění – na dobu neurčitou, do vzniku 

pojistné události
–  Výplata plnění při úmrtí – zvolené fyzické 

či právnické osobě (např. obecní úřad, ústav sociální 
péče)

–  Vstupní věk – 18–60 let pro běžně placené pojistné, 
resp. až 80 let pro jednorázově placené pojistné

Nabízené výhody poskytujeme při dodržení smluvených 
a zákonem stanovených podmínek. Podrobné informace 
vám rádi poskytneme u našich externích smluvních 
partnerů nebo na informační lince 956 777 222 nebo 
na www.pojistovnacs.cz.

–  Běžné nebo jednorázové pojistné – běžné  
pojistné hradíte jen 10 let, ale pojištěni jste  
na celý život

–  Výplata mimo dědické řízení – vámi zvolená 
osoba má peníze k dispozici ihned nezávisle 
na dědickém řízení

–  Volba důvěryhodné osoby, která obdrží finanční 
prostředky na zajištění posledního rozloučení, 
vybranou osobu lze v průběhu trvání pojištění 
kdykoliv změnit

–  Rychlé plnění do tří pracovních dnů od dodání 
kompletních podkladů

–  Bez zkoumání zdravotního stavu – zdravotní stav 
se při sjednání neposuzuje

–  Vstupní věk až do 80 let
–  Osvobození od daně z příjmů – pojistné plnění 

vyplacené při úmrtí se nedaní


