Limity pro finanční a zdravotní zkoumání

Součet krytí pro PN
(všechny varianty
odkladné doby)

Rozšířené lékařské
vyšetření – MX 2

do 45 let

nad 5 mil. Kč

nad 13,5 mil. Kč

46 – 55 let

nad 3 mil. Kč

nad 8 mil. Kč

56 – 65 let

nad 2 mil. Kč

nad 6 mil. Kč

66 – 70 let

nad 125 000 Kč

nad 2,5 mil. Kč

71 let +

nad 125 000 Kč

nad 2,5 mil. Kč

do 40 let

nad 2 000 Kč

–

41 – 50 let

nad 1 500 Kč

nad 2 000 Kč

51 let +

nad 1 000 Kč

nad 1 500 Kč

může být
vyžadováno1

může být vyžadováno1

ZPR1

1) Lékařské vyšetření může být dále vyžadováno pro připojištění ZPR1, pokud roční
běžné pojistné vynásobené pojistnou dobou v letech přesáhne výše uvedené limity pro
invaliditu.
2) Pro připojištění ZPR1 může být vyžadována Konkrétní částka příjmu do Návrhu,
Finanční dotazník a potvrzení příjmů, pokud roční běžné pojistné vynásobené pojistnou
dobou v letech přesáhne výše uvedené limity pro invaliditu.
Pokud je pro hlavního pojištěného dospělého sjednána pouze pevná pojistná částka pro
případ smrti v minimální výši 20 000 Kč, tato částka nepodléhá zkoumání zdravotního
stavu/příjmu.

Konkrétní částka ročního příjmu do
Návrhu, Finanční dotazník a současně
potvrzení příjmů
Součet krytí pro smrt + NS

nad 6 mil. Kč

Součet krytí pro TNUPP

nad 3 mil. Kč

Součet krytí pro SU

nad 6 mil. Kč

Součet krytí pro ZO2 + ZO3 + ZO5 + DIA

nad 6 mil. Kč (do 40 let), nad 4 mil. Kč
(41–50 let), nad 3 mil. Kč (51 let+)

Součet krytí pro invalidity I1+, I2+, I3, I4

nad 6 mil. Kč (do 40 let), nad 4 mil. Kč
(41–50 let), nad 3 mil. Kč (51 let+)

Součet krytí pro invaliditu I2+

nad 4 mil. Kč (do 40 let), nad 3 mil. Kč
(41–50 let), nad 2 mil. Kč (51 let+)

Součet krytí pro invaliditu I1+

nad 2 mil. Kč (do 40 let), nad 1,5 mil. Kč
(41–50 let), nad 1 mil. Kč (51 let+)

Součet krytí PN (u všech pojišťoven)

nad 800 Kč

Součet krytí PN 14 + PN 28 (u všech pojišťoven)

nad 500 Kč

Součet krytí DNL + DNL Extra vážné
úrazy/2 + NU/1000 (u Metlife)

nad 500 Kč

Součet krytí DNL + DNL Extra vážné
úrazy/2 + NU/1000 (u MetLife) + DNL +
NU/1000 (u jiných pojišťoven)

nad 1 000 Kč

ZPR1

může být vyžadováno2

Roční výše běžného pojistného
(v případě Garde pouze část placená
pojistníkem, nikoli zaměstnavatelem)

nad 40 000 Kč (Konkrétní částka ročního
hrubého příjmu do Návrhu; není vyžadován
Finanční dotazník ani potvrzení příjmu)

ZAMĚSTNÁNÍ

NEKUŘÁK

PREVENCE

PREVENCE PLUS

max. sleva až 15 %*

max. sleva až 20 %*

max. sleva až 5 %*

max. sleva až 10 %*

pro klienty s méně rizikovým
zaměstnáním (více než 70 zaměstnání
včetně úředníků, lékařů, učitelů atd.)

pro klienty, kteří nejsou a nebyli
konzumenty nikotinu během
předchozích 36 měsíců v jakémkoli
množství a podobě
(cigarety, doutníky, dýmky, e-cigarety,
žvýkací tabák a podobně)

pro klienty, kteří pravidelně absolvují
preventivní prohlídky (1x24 měsíců)
u praktického lékaře

pro klienty, kteří pravidelně absolvují
preventivní prohlídky (1x12 měsíců)
u gynekologa nebo prohlídky (1x12
měsíců) u urologa

Smrt úrazem, náhlá smrt, trvalé
následky
úrazu, následky úrazu, doba nezbytné
léčby úrazu + vážná rizika

Vážná rizika: smrt, úvěrová asistence,
invalidita, závažná onemocnění,
karcinom in situ, závažné komplikace
cukrovky

Vážná rizika: smrt, úvěrová asistence,
invalidita, závažná onemocnění,
karcinom in situ, závažné komplikace
cukrovky

Vážná rizika: smrt, úvěrová asistence,
invalidita, závažná onemocnění,
karcinom in situ, závažné komplikace
cukrovky

* výše slevy závisí na věku klienta a zvoleném krytí (konkrétní výši slevy uvidíte přímo v aplikaci eModel)

O nás

O životním pojištění Garde / Garde Risk

140
50
100
65

Detailní informace o produktu naleznete na:
http://metlifemakler.cz

let na trhu

zemí
milionů klientů

tisíc zaměstnanců

Aplikaci eModel ke stažení na:
http://emodel.metlife.cz
Placení pojistného klientem:
http://platby.metlife.cz
Předocenění klienta:
http://predoceneni.metlife.cz

MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku
Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, www.metlife.cz

M350/0218

Tento materiál je určen pro finančního poradce, nejedná se o propagační sdělení. Podrobné informace naleznete v konkrétních pojistných
podmínkách, smluvních ujednáních a aktuálním Sazebníku pro tento pojistný produkt. Uvedené informace vycházejí ze stavu k 1. 2. 2018.

Garde 4.2
Garde Risk 1.0

Součet krytí pro smrt + NS
nebo součet krytí pro
invalidity I1+, I2+, I3, I4
nebo součet krytí pro
ZO2 + ZO3 + ZO5 + DIA

Základní lékařské
vyšetření – MX 1

Životní pojištění

Vstupní
věk

Vlastnosti pojištění Garde / Garde Risk
• Rizikové životní pojištění pro případ smrti s možností připojištění úrazu či nemoci až pro 7 osob
• Zaplatíte běžné pojistné, které je umístěno do fondu, ze kterého je průběžně odečítáno rizikové
pojistné (přirozené pojistné) a Vy nenesete žádné investiční riziko
• Nejvíce připojištění a nejvíce kombinací konstantních, klesajících pojistných částek, denních dávek
a výplaty pravidelných penzí na trhu
• Možnost upravovat rozsah krytí
• Dospělí jsou pojištění maximálně do 80 let a děti do 25 let
• MetLife Fair sleva až 37 % za zdravý životní styl a další zvýhodnění
• Možnost přidávat i odebírat osoby

HLAVNÍ POJIŠTĚNÝ

1 dospělý nebo 1 dítě

PŘIPOJIŠTĚNÉ OSOBY

0–6 dalších osob (vedlejší
pojištěný/pojištěné dítě)
hlavní pojištěný 0–70 let

VSTUPNÍ VĚK

dospělí 15–70 let
děti 0–14 let
hlavní pojistná doba: min. 10 let
a max. do věku 80 let hlavního
pojištěného

POJISTNÁ DOBA

vedlejší pojištěný: min. 10 let
a max. do věku 80 let
pojištěné děti: min. 5 let a max.
do věku 25 let

Dospělí
Max. do
věku

Pojistná částka/denní
dávka

– kryje smrt z jakéhokoli důvodu – s minimálními výlukami na trhu
– vyplacená pozůstalostní penze je každý rok automaticky navýšena o 3 %
– povinná pojistná ochrana hlavního pojištěného: pevná pojistná částka 20 000 Kč nebo klesající pojistná
částka 100 000 Kč nebo roční pozůstalostní penze 50 0000 Kč, hlavní pojištěné dítě 25 000 Kč (toto krytí
je bez poplatku)
– povinná pojistná ochrana u vedlejšího pojištěného není stanovena

80 let
75 let

20 000 –
150 000 000 Kč

pevná/klesající PČ
pozůstalostní
penze

– automaticky pro riziko smrti, volitelné riziko I1+, I2+ nebo I3, ZO2 nebo ZO3
– lze sjednat i pro jednoho vedlejšího pojištěného
– sleva 15 % nebo 30 % pokud je sjednána UVA i pro vedlejšího pojištěného
– způsob klesání pojistné částky – lineárně nebo dle úroku z úvěru (1–6 %)

65 let/
70 let
(bez ZO)

100 000 –
150 000 000 Kč

klesající PČ

Smrt úrazem (SU)

– kryje smrt způsobenou úrazem (do 12 měsíců od vzniku úrazu)

80 let

100 000–
150 000 000 Kč

pevná/klesající PČ

Náhlá smrt (NS)

– kryje 3 nejčastější příčiny náhlých úmrtí – úraz, infarkt, mrtvici
– úmrtí do 12 měsíců ode dne úrazu nebo do 30 dnů od diagnózy (infarkt, mrtvice)

80 let

100 000–
150 000 000 Kč

pevná/klesající PČ

Trvalé následky
úrazu s progresí
850 % a pamětí
(TNUPP)

– kryje veškeré trvalé následky způsobené úrazem
– pro účely výpočtu progrese se u 2. a dalších pojistných událostí sčítají tělesná poškození (tzv. paměť) vzniklá
od počátku pojištění, za která již bylo vyplaceno pojistné plnění a jsou ve sloupci Extra vážné
– možnost kombinovat varianty: s plněním od 0,5 %, s plněním od 10 % a Extra vážné úrazy

80 let

50 000–
150 000 000 Kč

pevná/klesající PČ

Následky úrazu
(NU)

– kryje vážné i méně vážné následky úrazu uvedené v tabulce (245 položek)
– atraktivní koncept pojistného plnění stanoveného procentem z pojistné částky
– plnění i za více úrazů současně (na různých částech těla), plní se dle diagnózy už před doléčením
– lze sjednat pouze společně s TNUPP
– max. limit pro kombinaci s DNL, DNL Extra vážné úrazy (děleno 2) a TNUPP je 1:1

75 let

50 000 –
500 000 Kč,
max. PČ ve výši
PČ TNUPP

pevná/klesající PČ

Invalidita úrazem
i nemocí
(I1+, I2+, I3, I4)

– varianty lze libovolně kombinovat a nastavit individuálně progresi
– vyplácená měsíční invalidní penze může být každý rok navýšena o 3 %
– pokud je invalidita uznána na dobu delší než 18 měsíců nebo je trvalá, výplata 100 % PČ ihned, v ostatních
případech ve dvou dávkách (50 % ihned, 50 % po 18 měsících nepřetržitého trvání invalidity)
– Invalidita 4 – lze sjednat pouze v kombinaci s I1+, I2+ a/nebo I3, kryje kvadruplegii, terminální stádium
onemocnění nebo sníženou soběstačnost pojištěného

70 let
65 let

100 000 –
150 000 000 Kč

pevná/klesající PČ
invalidní penze
(pouze I1+, I2+, I3)

– při diagnóze závažné nemoci či podstoupení vážné operace vyplacena sjednaná pojistná částka
– volba z variant: Standard (15 diagnóz), Standard Plus (32 diagnóz) nebo Premium (32 diagnóz)
– Závažná onemocnění Premium (ZO5) – v případě první pojistné události je vyplaceno 100 % sjednané
pojistné částky, v případě druhé pojistné události je vyplaceno 50 % sjednané pojistné částky

65 let

Karcinom in situ
(KS)

– rozšiřuje krytí závažných onemocnění o krytí počínajících stádií rakoviny pohlavních orgánů
– lze sjednat ve variantě pro muže (orgány: penis, prostata, varle a prs) nebo pro ženy (orgány: děloha,
děložní čípek, vaječník, vejcovod, pochva a prs)

60 let

25 000 – 1 000 000 Kč,
max. 50 % PČ pro ZO

pevná/klesající PČ

Závažné
komplikace
cukrovky (DIA)

– v případě zdravotních komplikací souvisejících s onemocněním cukrovky (diabetická nefropatie, diabetická
retinopatie a amputace dolní končetiny či její části v souvislosti s diabetickou nohou) je vyplaceno
jednorázové pojistné plnění

65 let

50 000 –
150 000 000 Kč

pevná/klesající PČ

Chirurgický
zákrok (CHZ)

– kryje nejen klasické operace nutné z důvodu závažných zdravotních komplikací, ale i drobnější chirurgické
zákroky z důvodu úrazu nebo nemoci, včetně ošetření zlomenin a popálenin
– pojistné plnění je stanoveno % z pojistné částky

60 let

10 000 –
500 000 Kč

pevná PČ

Doba nezbytné
léčby úrazu (DNL)
s progresí

– 2 varianty: DNL s progresí a/nebo DNL s progresí Extra vážné úrazy
– kryje dobu nezbytné léčby po úrazu (maximální doba omezena v oceňovací tabulce)
– speciální forma progrese (u závažných úrazů se progrese uplatňuje již od 1. dne)
– lze sjednat i variantu Extra vážné úrazy (od 60. dne), která je označena v Oceňovací tabulce
– do 500 Kč (1000 Kč Extra vážné úrazy) u MetLife není zkoumán příjem (do 1000 Kč v součtu s DNL a NU
u jiných pojišťoven)
– max. limit pro kombinaci s NU a TNUPP je 1:1 (DNL Extra vážné úrazy se dělí 2)

75 let

100 – 1 000 Kč (DNL)
100 – 2 000 Kč
(DNL Extra vážné úrazy)

denní dávky

Hospitalizace (H)

– pojistné plnění od 1. dne hospitalizace (úraz i nemoc), max. 365 dnů
– kryje i hospitalizaci v souvislosti s těhotenstvím a porodem (čekací doba 240 dnů)
– možnost vyplatit zálohu na pojistné plnění
– 2násobné plnění pokud k hospitalizaci dojde ve státě EU (mimo ČR)
– plnění je vypláceno i za následnou rehabilitaci, pokud bezprostředně navazuje na hospitalizaci

75 let

100 – 10 000 Kč

denní dávky

– kryje plnou pracovní neschopnost (úraz i nemoc), max. 730 dnů snížených o odkladnou dobu

65 let

Riziko

Charakteristika

Smrt

Úvěrová asistence
(UVA)

Závažná
onemocnění
(ZO2, ZO3 a ZO5)

Pracovní
neschopnost (PN)

• s odkladnou dobou 14 dnů
• s odkladnou dobou 14 dnů zpětně od 1. dne
• s odkladnou dobou 28 dnů
• s odkladnou dobou 28 dnů zpětně od 1. dne
• s odkladnou dobou 56 dnů
• s odkladnou dobou 56 dnů zpětně od 1. dne

100 000 –
150 000 000 Kč

100 – 10 000 Kč

Forma plnění

Zvýhodnění pojištění Garde / Garde Risk

Co získáte navíc v Garde

• Předběžné krytí – každou osobu na smlouvě zajistíme pro případ
úrazů v době před vydáním pojištění až do výše 2 500 000 Kč
• Unikátní pojištění pro dospělé – díky Opci máte možnost
v budoucnu zvýšit pojistnou částku bez další zkoumání zdravotního stavu
• Sleva na pojistném u vybraných rizik 4 % od pojistné částky
500 000 Kč nebo 10 % od pojistné částky 1 000 000 Kč
• MetLife Fair odměňuje klienty slevou až 37 % za zdravý životní styl
a méně riziková povolání, nabídka platí pro pojištěné dospělé
• Pojištění spojených životů – sleva 15 % nebo 30 % pro vedlejšího
pojištěného, pokud si s hlavním pojištěným sjedná balíček Úvěrová asistence
• Pro každé dítě asistenční služby zdarma a až 2násobné plnění
při úrazech o prázdninách (trvalé následky, následky úrazu)
• Unikátní sjednání přes eModel – elektronický schvalovací proces
(ESP) přes sms nebo e-mail klienta

• Zvýhodnění za bezeškodní průběh – ke každému krytí
bez pojistné události vrátíme po 10 letech 10 % rizikových poplatků
• Bonus za věrnost – každých 5 let vrátíme 30 % administrativních
poplatků a zbývající část na konci trvání pojištění Garde (týká se
smluv s pojistnou dobou alespoň 15 let)
• Vytváří se kapitálová hodnota pojištění, kterou vyplatíme
na konci trvání pojištění (možnost nastavení vyššího pojistného
pro zajištění prostředků pro Vaši budoucnost)
• Zajímavé investiční příležitosti (asistovaná správa podílového účtu
nebo výběr z investičních strategií)
• Možnost daňových výhod a příspěvku zaměstnavatele

Děti
Riziko

Charakteristika

Trvalé následky
úrazu s progresí
850 % a pamětí
(TNUPP)

– kryje veškeré trvalé následky způsobené úrazem
– pro účely výpočtu progrese se u 2. a dalších pojistných událostí sčítají tělesná
poškození (tzv. paměť) vzniklá od počátku připojištění, za která již bylo vyplaceno
pojistné plnění a jsou ve sloupci Extra vážné
– možnost kombinovat varianty: s plněním od 0,5 % a s plněním od 10 %
– základní pojistné plnění (před uplatněním progrese) se automaticky zdvojnásobí
při úrazech vzniklých během státem vyhlášených prázdnin

Následky
úrazu (NU)

– kryje vážné i méně vážné následky úrazu uvedené v tabulce (245 položek)
– atraktivní koncept pojistného plnění stanoveného procentem z pojistné částky
– plnění i za více úrazů současně (pokud jsou na různých částech těla), plní se dle
diagnózy už před doléčením
– zahrnuje i 1. stupeň popálenin
– lze sjednat pouze společně s TNUPP
– pojistné plnění se automaticky zdvojnásobí při úrazech vzniklých během
státem vyhlášených prázdnin

Chirurgický
zákrok (CHZ)

– kryje nejen klasické operace nutné z důvodu závažných zdravotních komplikací,
ale i drobnější chirurgické zákroky z důvodu úrazu nebo nemoci včetně ošetření
zlomenin a popálenin
– pojistné plnění je stanoveno jednoduše % z pojistné částky

Závažná dětská
onemocnění
Premium (ZODP)

– kryje diagnózu závažného onemocnění či podstoupení vážné operace
– vztahuje se na 22 dětských závažných onemocnění a lékařských zákroků
uvedených v seznamu (např. epilepsie, cukrovka, transplantace atd.)
– při opakovaném výskytu nemoci nebo jiné nemoci bude vyplaceno až 150 %
pojistné částky

Invalidita dítěte
(ID)

– přiznání invalidity třetího stupně pojištěnému dítěti
– 2 varianty plnění: vyplacena pojistná částka (jednorázově či ve dvou dávkách),
a/nebo pravidelná invalidní penze s možností každoročního navýšení o 3 % až do
věku 65 let

Snížená
soběstačnost
dítěte 3+4
(SSD3+)

– pokud dítě nezvládá základní životní potřeby a je mu přiznán příspěvek na péči
(III. nebo IV. stupeň závislosti)
– 2 varianty plnění: vyplacena pojistná částka (jednorázově či ve dvou dávkách),
a/nebo jednorázová pojistná částka 100 000 Kč + pravidelná penze
– v případě pojistné události je pojistník zproštěn od placení pojistného za
připojištění ID
– rozšiřuje připojištění ID ve stejné variantě plnění, lze sjednat pouze společně s ním

Hospitalizace (H)

– vztahuje se na hospitalizaci z důvodu úrazu i nemoci
– pojistné plnění od 1. dne hospitalizace, max. 365 dnů
– možnost výplaty zálohy
– 2násobné pojistné plnění při hospitalizaci v zahraničí v rámci států EU
– plnění je vypláceno i za následnou rehabilitaci, pokud bezprostředně navazuje
na hospitalizaci

Doba nezbytné
léčby úrazu (DNL)
s progresí

– pojistné plnění vypláceno za dobu nezbytné léčby úrazu, která trvá min. 8 dnů
(max. doba určena dle Oceňovací tabulky)
– možnost výplaty zálohy
– lze sjednat pouze společně s TNUPP

Smrt úrazem (SU)

– kryje smrt způsobenou úrazem

pevná/klesající PČ

denní dávky

– pokud je sjednáváno PN 14 a PN 28 (zpětně od 1. dne i nezpětně), je max. denní dávka bez zkoumání příjmů
500 Kč (v součtu u všech pojišťoven), pokud je sjednáno PN 56 (zpětně od 1. dne i nezpětně) nebo kombinace
odkladných dob, je max. denní dávka bez zkoumání příjmů až 800 Kč (v součtu u všech pojišťoven)
Zproštění od
placení pojistného
(ZPR1)

– při pracovní neschopnosti delší než 90 dnů přebírá placení pojistného pojišťovna po dobu trvání pracovní
neschopnosti
– lze sjednat jen pro hlavního pojištěného dospělého

65 let

zproštěné
pojistné

zproštění od
placení pojistného

Opce na navýšení
pojistné ochrany
bez dalšího
přezkoumání
zdravotního stavu

– u sjednaných krytí je možné v budoucnu zvýšit pojistnou částku
– vztahuje se na: pojištění pro případ smrti, Invalidita 2+3, Invalidita 3, Závažná onemocnění Standard,
Závažná onemocnění Standard Plus a/nebo Závažná onemocnění Premium
– zvýšení PČ bez přezkoumání zdravotního stavu
– maximální vstupní věk 35 let, doba využití Opce je 10 let

45 let

- až 3krát výše PČ při
sjednání (smrt)
- až 1krát výše PČ při
sjednání (I2+, I3, ZO2,
ZO3, ZO5)

pevná/klesající PČ

Pojistná částka/denní
dávka

Vstupní
věk

Max.
do věku

Forma plnění

100 000 – 3 000 000 Kč

0 – 14 let

25 let

pevná PČ

50 000 – 300 000 Kč,
max. PČ ve výši PČ
TNUPP

0 – 14 let

25 let

pevná PČ

10 000 – 100 000 Kč

0 – 14 let

25 let

pevná PČ

100 000 – 2 000 000 Kč

0 – 14 let

25 let

pevná PČ

100 000 – 3 000 000 Kč
1 000 – 24 000 Kč

0 – 14 let

19 let

pevná PČ
pravidelná penze

100 000 – 3 000 000 Kč
1 000 – 24 000 Kč,
vždy ve výši ID

0 – 14 let

19 let

pevná PČ
pravidelná penze +
jednorázová PČ

100 – 1 000 Kč

0 – 14 let

25 let

denní dávky

100 – 500 Kč,
max. TNUPP/1000

0 – 14 let

25 let

denní dávky

100 000 – 1 000 000 Kč

0 – 14 let

25 let

pevná PČ

- Pojištěné děti nevyplňují zdravotní dotazník
- U pojištěných dětí rozsáhlé asistenční služby bez zvláštních poplatků (např. hlídání, rehabilitace, úklid, lékař na telefonu apod.). Bližší informace na: www.metlife.cz

