
KDYŽ SE NĚCO
ZVRTNE
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ELÁN

PROČ NOVÉ POJIŠTĚNÍ ELÁN?
Ruku v ruce s tím, jak se kolem nás vše mění 
a rozvíjí, reagujeme a měníme se i my. Proto jsme se 
rozhodli rizikové životní pojištění Elán upravit, aby 
co nejlépe vyhovovalo zvýšeným nárokům klientů, 
jejich požadavkům a potřebám.

S ELÁNEM JSME SE ZAMĚŘILI 
TŘEBA NA NOVÁ POJISTNÁ 
NEBEZPEČÍ
Ke stávajícím pojistným  nebezpečím jsme přidali 
například krytí snížené soběstačnosti pojištěného, 
možnost pojistit si hypotéku nebo jiný úvěr či krytí 
zvýšených nákladů plateb v případě invalidity. Pro 
klienty, kteří dojíždí za prací do sousedních zemí, 
jsme přidali krytí pracovní neschopnosti.
Nově pojistíme společně všechny členy rodiny na 
jedné smlouvě a u dětí jsme rozšířili krytí pro snížení 
soběstačnosti, doprovod dítěte v nemocnici či 
v současné době hojně využívané a státem dočasně 
zajištěné ošetřování člena rodiny.
Nezapomněli jsme ani na nastávající maminky. 
Pokud by něco nešlo podle plánu, mohou využít 
krytí pracovní neschopnost v době těhotenství. 
Mysleli jsme i na aktivní seniory, kterým jsme přidali 
krytí úrazu.

TÍM TO NEKONČÍ
Výluky jsme buď odstranili, nebo výrazně 
zjednodušili, například krytí psychických 
onemocnění v případě invalidity či pracovní 
neschopnosti nebo zkrácení čekací doby u invalidity.
Řadou úprav  prošla jednotlivá pojistná nebezpečí, 
jako jsou pojištění závažných onemocnění, trvalých 
následků, smrti úrazem, hospitalizace a dalších. To 
vše platí pro dospělé i děti.

POHODLNÉ, RYCHLÉ 
A ON-LINE SJEDNÁNÍ SMLOUVY
Připravili jsme sjednávací aplikaci SAKO (Sjednávací 
Aplikace KOmerčky), která plně nahradí současné 
e-Formy. Celou smluvní dokumentaci včetně 
kalkulací dostane klient na svůj e-mail. Stačí k tomu 
pouze mobilní telefon, jehož prostřednictvím dojde 
k podpisu smlouvy a všech potřebných dokumentů.

Pojištění Elán je skutečně pro každého. Prostě je 
to produkt pro ty, kteří si chtějí být jisti, že jsou 
připraveni, když se něco zvrtne.

Obchodní služba – 
dotazy k produktům a sjednaným smlouvám
Tel.: 222 095 170
E-mail: broker@komercpoj.cz

ELÁN OBLÉKL 
NOVÉ SAKO




