
HODNOCENÍ VÝLUK Ž IVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 

Bella Vita (Generali) 

1. Základní informace

1. 1. Vypověditelnost ze strany pojišťovny
Za životní pojištění považováno nejen smrt a dožití, 
ale také pojištění invalidity a závažných onemocnění, 
tj. nejsou vypověditelné ze strany pojišťovny

1. 2. Forma pojistného
Hlavní tarif i většina připojištění formou přirozeného 
pojistného

2. Smrt úrazem a nemocí

2. 1. Krácení v případě alkoholu
Ano až o 1/2, jen v případě příčinné souvislosti se 
smrtí

2. 2. Sebevražda
Ano, po uplynutí 2 let

2. 3. Nestandardní podmínky
Uplatňována je výluka na létání, paragliding, seskoky 
padákem (v hlavním tarifu je kryto, pokud jde 
o jednorázové a doložené zážitkové akce), 
u doplňkového pojištění jsou navíc další výluky: 
úmrtí v souvislosti s nemocemi před počátkem 
pojištění, adrenalinové sporty, hloubkové potápění 
(více než 5 metrů), vysokohorská turistika po 
náročném terénu, vodní sporty na divoké vodě atd.

3. Invalidita

3. 1. Definice
Uznání invalidity od státu je nutnou nikoliv 
postačující podmínkou, pojišťovna má právo 
přezkoumávat zdravotní stav

3. 2. Psychické příčiny
Ano

3. 3. Invalidita související se zdravotním stavem před 
uzavřením pojištění
Ne

3. 4. Čekací doba
2 roky, ale započítává se doba z předchozích smluv, 
a to do výše dříve sjednané pojistné částky

3. 5. Vazba na příjem
Není, pojišťovna nezkoumá příjem pojištěného

3. 6. Nestandardní podmínky
Ne

4. Trvalé následky úrazu

4. 1. Oceňovací tabulky
Garantované (plnění dle tabulek platných v době 
sjednání pojištění), neurčité (většina položek má jen 
maximální hodnoty), např. porušení funkce trávicích 
orgánů (do 80 %), poúrazové poškození páteře 
s omezením hybnosti těžkého stupně (do 100 %) 
a traumatická porucha sedacího nervu (do 70 %)

4. 2. Progresivní plnění
Až 8× progrese (až pro 100 % tělesné poškození)

4. 3. Nestandardní podmínky
Náhlé ploténkové páteřní syndromy jsou vyloučeny, 
úrazy po záchvatech, pojišťovna vylučuje rizikové 
a adrenalinové sporty (s výjimkou vybraných a řádně 
doložených zážitkových akcí jako je bungee 
jumping či seskok padákem), vyloučeno je např. 
létání, náročná vysokohorská turistika, potápění do 
hloubky větší než 5 metrů, vodní sporty na divoké 
vodě atd.

5. Pracovní neschopnost

5. 1. Neschopnost při onemocnění zad
Ano, ale až po uplynutí čekací doby v délce 
3 roky

5. 2. Neschopnost související se zdravotním 
stavem před počátkem pojištění
Ne

5. 3. Možnost krátit neschopnost dle 
oceňovacích tabulek
Ne, oceňovací tabulky pro tento typ 
pojištění nejsou uplatňovány

5. 4. Zkoumání příjmu
Ano, ale až od denní dávky 300 Kč

5. 5. Rodičovská dovolená
Ne

5. 6. Nezaměstnanost
V době nezaměstnanosti se neplní

5. 7. Hlášení neschopnosti
Nejpozději do konce karenční lhůty (počátku 
plnění pojišťovny), nebrání-li tomu závažné 
důvody

5. 8. Nestandardní podmínky
Během rizikového těhotenství není plněno, 
neschopnost v souvislosti s křečovými žílami 
až po 2 letech od uzavření pojištění, výluka 
na pracovní úrazy a nemoci z povolání, 
rizikové sporty a vrozené vady
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