
Pojištění dlouhodobé péče  
NN Care
Jako první v České republice jsme začali nabízet skutečné pojištění dlouhodobé  
péče v seniorském věku. 

Ztráta soběstačnosti ve stáří je obrácenou stranou mince prodlužující se délky života. 
V České republice žije zhruba 360 000 lidí závislých na pomoci druhých osob a očekává 
se, že se tento počet bude strmě zvyšovat. Pro lidi v postproduktivním věku představuje 
ztráta soběstačnosti zásadní riziko. 
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Projekce vývoje počtu příjemců příspěvku na péči: 
Za 25 let se jejich počet zdvojnásobí.

dospělých se do 80 let stane 
závislým na pomoci druhých. 
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Na vás záleží



Jak se posuzuje?
Posuzování se řídí vyhláškou (č. 505/2006). Každá z 10 základních životních potřeb je definovaná souborem dílčích 
schopností. Za ztrátu schopnosti zvládat základní životní potřebu je považováno, pokud člověk nezvládá některou (tedy 
i jedinou) z následujících činnností. 

10 základních životních potřeb a jejich definice 

1. Mobilita 
 Zvládat vstávání a usedání, stoj, zaujímat polohy, 

pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě 
i s přerušováním zastávkami v dosahu alespoň 200 m, 
a to i po nerovném povrchu, chůzi po schodech 
v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů, 
používat dopravní prostředky včetně bariérových

2.  Orientace 
 Poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít 

přiměřené duševní kompetence, orientovat se časem, 
místem a osobou, orientovat se v obvyklém prostředí 
a situacích a přiměřeně v nich reagovat

3.  Komunikace 
 Dorozumět se a porozumět, a to mluvenou 

srozumitelnou řečí a psanou zprávou, porozumět 
všeobecně používaným základním obrazovým 
symbolům nebo zvukovým signálům, používat běžné 
komunikační prostředky

4.  Stravování 
 Vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nápoj 

nalít, stravu naporcovat, naservírovat, najíst se a napít, 
dodržovat stanovený dietní režim

5.  Výkon fyziologické potřeby
  Včas používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, 

používat hygienické pomůcky

6.  Péče o domácnost
 Nakládat s penězi v rámci osobních příjmů 

a domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, 
obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí 
spotřebiče, uvařit si teplé jídlo a nápoj, vykonávat 
běžné domácí práce, obsluhovat topení a udržovat 
pořádek 

7.  Oblékání a obouvání
 Vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, 

oblékat se a obouvat se, svlékat se a zouvat se, 
manipulovat s oblečením v souvislosti s denním 
režimem

8.  Osobní aktivity 
 Vstupovat do vztahu s jinými osobami, stanovit si 

a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé 
věku a prostředí jako např. vzdělávání, zaměstnání, 
volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti

9.  Tělesná hygiena 
 Použít hygienické zařízení, mýt si a osušovat si 

jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu,  
česat se, provádět ústní hygienu, holit se

10. Péče o zdraví
 Dodržovat stanovený léčebný režim, provádět 

stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření 
a používat k tomu potřebné léky, pomůcky

Co znamená ztráta soběstačnosti?
Ztrátu schopnosti se o sebe postarat bez pomoci jiné osoby. Legislativa vymezuje 10 základních životních potřeb. Podle 
toho, kolik jich člověk není schopen sám zvládat, se rozlišují stupně I, II, III a IV, pro které platí různá výše státního příspěvku.

Kolik činí státní příspěvek

Počet základních 
životních potřeb
pacient nezvládá

Kolik času zabere péče  
o pacienta*

7–8 Příspěvek 8 800 Kč nebo 12 800 při domácí péči / měsíc = III. stupeň Celodenní péče

9–10 Příspěvek 13 200 Kč nebo 19 200 při domácí péči  / měsíc = IV. stupeň Celodenní péče

3–4 1–2 hod. denněPříspěvek 880 Kč / měsíc = I. stupeň

5–6 3–4 hod. denněPříspěvek 4 400 Kč / měsíc = II. stupeň 

*Průměrný počet hodin nutné péče uvádíme na základě konzultace s lékaři.



Jaké řešení nabízí NN Care?
Pojištění dlouhodobé péče zajistí výplatu měsíční penze v případě ztráty soběstačnosti II., III., IV. stupně. Výplata až po dobu 
10 let. Během této doby se vyplácí vždy za aktuální stupeň. Základem posuzování ztráty soběstačnosti je přiznání příspěvku 
na péči příslušnými státními orgány.

*Uvedená částka představuje ilustrativní příklad měsíční platby za ubytování s celodenní stravou a asistencí pět hodin denně v domově pro seniory 
s regulovanými cenami. V soukromých zařízeních nejsou ceny regulovány a mohou být vyšší. 

Platba v lůžkovém 
zařízení*
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NN Care
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Příjmy vdovy ve III. stupni bezmocnosti:

Příklad:

• Klientka sjednala pojištění NN Care ve věku 60 let.

• Ve věku 77 let jí byla diagnostikována Alzheimerova 
choroba středního stupně a následně přiznán stupeň 
závislosti III. Potřebovala pomoc další osoby při péči 
o domácnost, při činnostech jako vaření, nakupování 
i se sebeobsluhou.

• O nemocnou začala pečovat její dcera, která se 
rozhodla opustit své zaměstnání.

• Měsíční penze 12 000 Kč vyplácená z pojištění NN 
Care tak pomohla navýšit příspěvek pro pečující dceru 
z 8 800 Kč od státu na výslednou částku 20 800 Kč. 
Tím byl téměř pokryt dceřin ušlý čistý příjem.

• Po 5 letech došlo k dalšímu zhoršení: obtíže při 
chůzi, poruchy mobility, poruchy příjmu potravy 
a ztráta schopnosti rozeznávat blízké osoby a obtížně 
zvladatelné chování. To sice znamenalo vyšší 
příspěvek za stupeň závislosti IV (13 200 Kč),  
avšak již nebylo možné zvládat péči vlastními silami.

• Cena za pobyt a péči v zařízení, které se rozhodla 
rodina využít, se pohybovala přes 30 tisíc korun 
měsíčně. 

Díky výplatě měsíční penze z pojištění NN Care 
až do 87 let v kombinaci se starobním důchodem 
necelých 9 000 Kč a příspěvkem na péči 13 200 Kč 
si tuto možnost mohla rodina dovolit. 

Klientce se tak dostalo včas potřebné odborné 
péče, která by pro ni byla jinak nedostupná.
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Varianty měsíční penze z pojištění dlouhodobé 
péče od NN Care

Jakékoli údaje a informace uvedené v tomto letáku jsou pouze orientační a informativní. Bližší informace o produktu najdete na www.nn.cz.
NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem: Nádražní 344/25, Praha 5 – Smíchov, IČ: 40763587.

II. stupeň III. stupeň IV. stupeň

Varianta 1 1 000 Kč 4 000 Kč 6 000 Kč

Varianta 2 2 000 Kč 8 000 Kč 12 000 Kč

Varianta 3 3 000 Kč 12 000 Kč 18 000 Kč

Na co lze použít peníze vyplácené z NN Care?
• Úhradu části některých nákladů, na které nelze příspěvek od státu použít 

nebo na ně nestačí

• Možnost zvolit si, kde dobu nesoběstačnosti přestát

• Určitou nezávislost na státním sociálním systému 

• Odlehčení blízkým, kteří se starají

• Občasnou výpomoc v péči

• Možnost vyššího příjmu pro pečující osobu

• Rehabilitace, lázně

• Dopravu za účelem poskytnuté péče

• Výživové doplňky, nadstandardní pomůcky či léky

• Nutnou úpravu bydlení

Do kdy trvá pojistná ochrana? 
• Až do 80 let, vždy nejdéle do konce trvání smlouvy. Výplata penze může tuto 

dobu přesáhnout.

Co je pojistnou událostí? 
• Přiznání příspěvku na péči min. II. stupně, nejdříve však po uplynutí 180 dní   

od vzniku příslušného zdravotního stavu.

Jak dlouho se měsíční penze vyplácí? 
• Po dobu až 10 let, lze požádat o delší dobu (za cenu úměrného snížení 

vyplácené částky), výplata penze tedy může přesáhnout 80 let věku.

Co když dojde ke změně přiznaného stupně? 
• Během 10leté lhůty se může výše změnit na základě aktuálně přiznaného 

stupně. Podmínkou je, že připojištění je nadále v platnosti (smlouva nebyla 
klientem vypovězena) nebo skončilo přirozeně uplynutím sjednané doby 
trvání.


