
NN Orange Risk
Nové rizikové životní pojištění

Životní pojištění, které vás bude 
provázet celý život. Buďte Orange!

Na vás záležíŽivotní pojištění



„Už jsme toho s manželkou zažili dost, abychom pochopili, 
že život není vždycky fér. Jeden nešťastný skok do vody 
upoutal staršího z mých vnuků na vozík těsně po dokon-
čení vysoké školy. Pomoc od státu bohužel na pokrytí 
nákladů na návrat do běžného života nestačila. O to 
víc rodině v těžkých chvílích pomohla alespoň finančně 
výplata pojistného plnění ze sjednaného připojištění 
invalidity. Rodina se tak mohla o vnuka více starat a on 
dokázal znovu najít chuť do života. Pomohla mu také 
přítelkyně, která při něm zůstala stát… A my jsme nechali 
nově pojistit i mladšího z vnuků. Jen pro jistotu...“  
Martin, 78 let 

„Nemoci bohužel přicházejí bez ohledu na věk. Manželovi 
diagnostikovali rakovinu plic a o necelý půl rok později 
jsem o něj přišla… Pojištění závažných onemocnění  
neměl, protože si myslel, že když žije zdravě, chodí na  
pravidelné prohlídky a odborná vyšetření, má svůj zdra-
votní stav pod kontrolou. Pojištění měl pouze pro případ 
smrti následkem úrazu, protože často jezdil autem.  
Co to změnilo u mě kromě toho, že se mi život otočil 
o 180 stupňů? Pochopila jsem, že je potřeba mít kom-
plexní pojištění a odpovídající pojistné částky na vážná 
rizika. Pokud by se stalo něco nečekaného, člověk by 
neřešil finance a mohl se soustředit na sebe a rodinu  
bez zbytečných starostí navíc.“ 
Petra, 28 let 

Nikdy nevíte, co život přinese…
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NN Orange Risk prémiová pojistná ochrana  
za atraktivní cenu
Nadstandardní garance, zvláště u vážných rizik 
S námi se nespálíte. I když se mění svět okolo nás,  
vám nabízíme unikátní garanci prověřenou odborníky.
Držíme definice invalidity a dlouhodobé péče i při  
změně sociálního systému. Připojištění smrti, závažných  
onemocnění ani invalidity vám nevypovíme před koncem 
pojistné doby. Spolehněte se na NN Orange Risk!

„Vím, že si  
můžu vychutnat 
každý den  
naplno.  
Životních změn 
se obávat  
nemusím.“



Jistota zabezpečení pro vás a vaše nejbližší. 
Když se něco zvrtne, podržíme vás. Pojistným plněním 
můžete krýt nejen úhradu nákladů spojených s léčbou, 
ale také s nesplaceným úvěrem či ztrátou zaměstnání 
v případě vážného úrazu nebo invalidity.

Pojištění rizik pro celou rodinu. 
Na jedné smlouvě pojistíme až 5 osob.

Vysoký životní standard. 
I v případě, že splácíte hypotéku nebo úvěr, protože 
výši pojistných částek si libovolně měníte podle vašich 
potřeb a bez poplatků.

Nabízíme širokou škálu úrazových připojištění.
Toto řešení naplňuje naši filozofii: Být nejlepší v krytí 
vážných zdravotních problémů a úrazů.

Připojištění závažných onemocnění nové generace. 
Chceme vás chránit. Nabízíme proto zvláštní ochranu 
pro případ závažných onemocnění a jejich následků. 
Soustředíme se na špičkové krytí nejobávanějších 
nemocí už od jejich mírných forem.

*Expanded Disability Status Scale –  mezinárodně používaná stupnice pro vyjádření míry poškození nervového systému 
u pacientů s roztroušenou sklerózou. 

Zdroj: zejména ÚZIS, Novotvary 2016, Hospitalizovaní 2017

„Životní situace 
se mění každým 
dnem. Ideální 
je mít produkt, 
který se dokáže 
přizpůsobit.“

Věděli jste, že ... ... a proto

Každý 3. člověk onemocní 
rakovinou. Díky pokrokům 
v diagnostice jsou stále častěji 
zachyceny mírné formy rakoviny.

kryjeme i raná stadia vybraných rakovin, 
například „in situ“ či mikroinvazivní karcinomy, 
a dokonce i některé předrakovinné stavy.

Polovina lidí, kteří mrtvici přežijí,  
má trvalé následky a polovina je  
bez následků.

kryjeme i mrtvici, která nezanechá žádné 
neurologické následky.

Roztroušená skleróza je  
nemoc mladých lidí, typicky  
mezi 20. a 40. rokem života.

kryjeme již diagnózu roztroušené sklerózy 
bez jakýchkoli požadavků na míru 
postižení (tedy již stupeň 1 na 10bodové 
EDSS* škále).

Riziko infarktu stoupá již  
mezi 30. a 40. rokem života.

kryjeme i případy bez poškození koronárních 
tepen, kdy není nutný další lékařský zásah.



Nejlepší
životní pojišťovna

2019

Kontakty

244 090 800
dotazy@nn.cz
www.nn.cz
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Užívejte si života v každém věku. Nabízíme i připojištění, které se zaměřuje na kvalitu 
života ve stáří – připojištění dlouhodobé péče.

 

V ČR žije zhruba 
360 tisíc lidí závislých 
na pomoci druhých 
a tento počet bude  
dále růst.

Zdroj: MPSV 06/2020
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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.


