
Invalidita je stav, kdy člověku v důsledku nemoci nebo úrazu dlouhodobě (na víc než rok) poklesne pracovní schopnost nejméně 
o 35 procent.  Když pak nemůže plnohodnotně, nebo dokonce vůbec pracovat, hrozí jemu a případně i jeho rodině pokles životní 
úrovně. Čím vyšší je životní standard, na který je zvyklý, tím sráznější je propad. Zabránit tomu může vhodné pojištění.

JAKÉ JSOU PŘÍČINY 
INVALIDITY

Nejčastějším
důvodem vzniku
invalidity I. stupně 
jsou nemoci svalové
a kosterní soustavy.

Nejčastějším 
důvodem 
vzniku invalidity 
II. stupně 
jsou nemoci
oběhového systému.

Invalidita: Čím víc jste vydělávali, tím větší propad příjmů

12 400 Kč

7 400 Kč

5 700 Kč

25 000 Kč 50 000 Kčmzda

JAK JSOU ZASTOUPENY
JEDNOTLIVÉ STUPNĚ
INVALIDITY

JAKÝ BUDE DŮCHOD V POMĚRU K PŘEDCHOZÍ MZDĚ

JAK SE TEDY POJISTIT?
96 % případů invalidity je zapříčiněno nemocemi! Úrazy tvoří pouze zanedbatelnou část.

JAKÝ BUDE DŮCHOD PŘI PRŮMĚRNÉ MZDĚ

Nejčastějším
důvodem
vzniku
invalidity
III. stupně jsou
karcinomy.

Duševní 
nemoci

Onemocnění
svalové 
a kosterní
soustavy

Nemoci oběhové 
soustavy Rakovina

Úrazy

Ostatní

Typ poškození / invalidity Pojistné plnění od AEGON Postačí k pokrytí výpadku příjmu na

Je nejvážnější, a tudíž by zajištění mělo odpovídat alespoň šesti ročním platům.

Jde o méně závažné potíže, zajištění by mělo odpovídat alespoň dvěma ročním platům.

Klient by měl být zajištěn tak, aby měl možnost při výpadku ročního příjmu absolvovat rekvali�kaci.

Výše invalidního důchodu, vypočítaná pro člověka s průměrnou mzdou.Čím je mzda vyšší, tím jsou při invaliditě poměrné náhrady od státu nižší.

• Pro komplexní krytí je dobré pojistit všechny tři stupně invalidity. Pojištění pouze jednoho stupně nelze doporučit.
• Nemoc se často dále vyvíjí a znamená pro nemocného čím dál větší zátěž. V roce 2011 bylo cca 10 tisíc lidí přesunuto  
 do vyššího stupně invalidity.  
• Nezaměňujte invaliditu s úrazem – pojištění pro případ trvalých následků úrazu řeší jen 4 % invalidit. 

AEGON TIP!
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STUPNĚ
INVALIDITY

I. STUPEŇ

III. STUPEŇ

II. STUPEŇ

I. STUPEŇ

II. STUPEŇ

III. STUPEŇ

I. STUPEŇ

II. STUPEŇ

III. STUPEŇ

I. STUPEŇ

II. STUPEŇ

III. STUPEŇ

PLNĚNÍ PRO JEDNOTLIVÉ STUPNĚ INVALIDITY JE PAK NÁSLEDUJÍCÍ

Bezmocnost III. a IV.st. 1 200 000 Kč 150 měsíců (cca 12 a ½ roku)

Invalidita 3.st. 600 000 Kč 75 měsíců (cca 6 let)

Invalidita 2.st. 300 000 Kč 23 měsíců (cca 2 roky)

Invalidita 1.st. 210 000 Kč 14 měsíců (cca 1 rok)I. STUPEŇ

II. STUPEŇ

III. STUPEŇ

Bezmocnost III. a IV. st.

17 %

16 %
12 %

24 %

27 %

4 %
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Uzavře-li si třicetiletý klient s průměrnou mzdou (25 000 Kč) u AEGON připojištění Invalidita s progresí společně 
s připojištěním Invalidita 1. stupně, které jsou naší vlajkovou lodí v oblasti pojištění pro případ invalidity, pak 
dle doporučení sjedná pojistnou částku na 

Invalidita s progresí (zahrnující 2., 3. stupeň i bezmocnost) 600 000 Kč
Invalidita 1. stupně 210 000 Kč


