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Pojištění vážných chorob
Získejte peníze na kvalitní léčbu
●  V nemoci prožijeme v průměru 6 až 8 let života. Pojišťujeme proto nejen riziko úrazu, ale také 
nemocí.

●  Závažné nemoci se týkají starších i mladších lidí, chudých i bohatých. Riziko lze snížit 
zdravým životním stylem, vznik většiny nemocí však ovlivnit nelze. Někdo zkrátka štěstí má, jiný 
bohužel ne.

Jaké nemoci pojistit? 
●  U téměř všech pojišťoven je možné pojistit rakovinu, infarkt, mrtvici, klíšťovou encefalitidu, 
roztroušenou sklerózu, Parkinsonovu chorobu či Alzheimerovu nemoc. 

●  Vybrané pojišťovny pojistí i jiné diagnózy:

Na co si dát pozor?
●  Výluky – pojišťovny plní pouze v případě první diagnózy daného onemocnění. Vyloučeny bývají 
rovněž vrozené vady a nemoci související s nadměrným požíváním alkoholu.

●  Čekací doby – pojištění se vztahuje na nemoci vzniklé až po uplynutí 3 až 6 měsíců. 

●  Definice nemocí – pozor na definice pojišťoven: není rakovina jako rakovina, infarkt jako infarkt 
atd. Volíme takové pojištění, kde jsou zahrnuty i počáteční stádia a méně vážné formy závažných 
onemocnění.  

Co by měla pokrýt pojistka závažných onemocnění? 
Toto pojištění neslouží k náhradě příjmu, ale k úhradě zvýšených nákladů na kvalitnější léčbu 
a případně také změnu životního stylu. 

●  Pojišťovny nabízí pojištění pro případ závažných onemocnění, které v současnosti zahrnuje 16 
až 67 nemocí. 

●  Pojistit lze i počáteční formu rakoviny (in situ). 

●  V případě velmi vážných nemocí je vyplaceno 100 % pojistné částky, u nemocí s mírnějším 
rozsahem je plněno jen určité % této částky (10 až 30 %). Například za vážnou rakovinu můžete 
dostat od pojišťovny miliony korun, za mírnou stovky tisíc. 
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Nejčastějším vážným onemocněním je rakovina, která za život potká 
každého třetího.
●  V ČR žije v současnosti téměř 500 tisíc pacientů se zhoubnými nádory.

●  Každý rok je nově diagnostikováno téměř 80 tisíc zhoubných novotvarů. Každých 7 minut tak 
přibude 1 pacient.                             

Diagnóza

BECHTĚREVOVA CHOROBA

CROHNOVA NEMOC

CELIAKIE DĚTÍ

EBOLA

EPILEPSIE DOSPĚLÝCH

MALÁRIE A JINÉ EXOTICKÉ NEMOCI HROZÍCÍ CESTOVATELŮM

RAKOVINA IN-SITU (SAMOSTATNÉ A KOMPLEXNĚJŠÍ POJIŠTĚNÍ)

VYBRANÉ KOMPLIKACE CUKROVKY

Kdo pojistí ?
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Závažná onemocnění 
orientační výskyt nových případů ročně 


