
Na vás záležíŽivotní pojištění

 

NN Orange Invest
Životní pojištění pro případ nenadálých životních událostí
s revolučním pojetím investiční složky
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Unikátní možnost investovat  
– další rozměr vaší smlouvy

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, IČO: 40763587.

Výhodné  
investování  
s minimálními 
náklady 

Možnost  
investovat  
bez povinnosti 
pravidelných 
plateb

Investiční složka 
zcela oddělená 
od rizikové, bez 
jakýchkoli poplatků 
za riziko

Peníze zaslané do 
investiční složky 
při splnění podmí-
nek zákona mohou 
snížit daňový 
základ

Kontakty

244 090 800
dotazy@nn.cz
www.nn.cz

Nádražní 344/25, 
150 00 Praha 5 – Smíchov

• K dispozici jsou tři strategie: konzervativní,  
vyvážená, dynamická – založené na fondech  
spravovaných Goldman Sachs Asset Management

• Patrimonial Balanced Fund zastoupený ve dvou 
strategiích má v hodnocení Morningstar 5 hvězd. 

• Dynamická indexová strategie s minimálním  
nákladovým zatížením – syntetický TER jen 0,71 %.



NN Orange Invest  
– prémiová pojistná ochrana  
s možností investice 
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 7 osob.

Vysoký životní standard 
i v případě, že splácíte hypotéku nebo úvěr, protože 
výši pojistných částek si libovolně nastavíte podle 
svých potřeb a požadavků. Během trvání smlouvy ji 
můžete měnit podle aktuální situace.

Nabízíme širokou škálu připojištění
Největší důraz klademe na rizika, která mají vážný 
dopad do finanční situace. Toto řešení naplňuje naši 
filozofii: Být nejlepší v krytí vážných zdravotních  
problémů a úrazů.

Investiční složka jako volba 
S NN Orange Investem můžete také výhodně investo-
vat, a to s minimálním poplatkovým zatížením. Je jen 
na vás, jak často a kolik peněz budete do investiční 
složky posílat. 

„Životní situace 
se mění každým 
dnem. Ideální je  
mít smlouvu,  
která se dokáže 
přizpůsobit.“

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 
Invest!
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*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

'

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.

 

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

Zdroj: MPSV 12/2021

Připojištění závažných onemocnění
Nabízíme novou generaci připojištění závažných onemocnění a jejich následků.
Soustředíme se na špičkové krytí nejobávanějších nemocí už od jejich mírných forem.

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


