
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

V Praze, 23. 6. 2020 

 

Pojištění Kamarád od MetLife přináší o 

prázdninách dvojnásobné plnění 

Letní prázdniny už opět klepou na dveře, což pro školáky znamená možnost naplno si              
vychutnat volný čas a využít ho k nejrůznějším zábavám od rána do večera. To přímo              
nahrává potenciálním úrazům. Stačí totiž chvilka nepozornosti na straně dítěte či           
dospělého, aby došlo k nehodě s nepříjemnými následky. Úrazu se mnohdy zabránit          
nedá, přesto je dobré být na tuto eventualitu připraven a sjednat dítěti úrazové pojištění              
s dostatečným krytím, které v případě potřeby může dítěti zajistit finanční prostředky k           
rekonvalescenci. Pojišťovna MetLife nabízí v rámci svého pojištění Kamarád během          
státem schválených prázdnin dvojnásobné plnění a řadu dalších výhod. 

Každý rok se v České republice zraní zhruba půl milionu dětí, které vyžadují lékařské ošetření.               
Více než 30 tisíc z těchto případů je dokonce hospitalizováno. Fatálních úrazů, jejichž             
následkem je smrt dítěte, sice ubývá, počet zranění je však konstantní či lehce vzrůstá. Ve               
škole se stane zhruba čtvrtina všech dětských úrazů, všeobecně je však nejčastější příčinou             
úrazu sport nebo hra. Téměř 40 % úrazů vzniká během organizovaných sportovních aktivit a je               
také větší riziko, že k úrazu dojde ve větší skupině či kolektivu dětí, např. na sportovních               
turnajích či letních táborech.  

„V případě dětských úrazů nejčastěji řešíme různě komplikované zlomeniny, poměrně častá           
jsou však také zranění hlavy či popáleniny,“ vysvětluje František Špulák, Marketing and            
Communication Executive pojišťovny MetLife, a dodává: „Většina úrazů se stává dětem           
navštěvujícím základní školu, v závěsu za nimi jsou středoškoláci.“ 

Kvalitní úrazové pojištění je vhodné pro děti i dospělé, každá z těchto skupin však má trochu               
jiné potřeby, čemuž by se pojištění mělo přizpůsobit. Kamarád od MetLife je koncipován tak,              
aby vyhovoval právě potřebám dětí i jejich rodičů. Nabízí až jedenáct různých připojištění pro              
případ úrazu či nemoci, rodiče mohou také využít asistenční služby zdarma. Stát se pojištěným              
v Pojištění Kamarád může jakákoliv osoba mladší šestnácti let a spolu s ní až dvě dospělé                
osoby.  



„Výhodou pojištění Kamarád je jeho značná flexibilita a individuálnost. Krom volby konkrétních            
připojištění si vybíráte také ze dvou variant pojištění, buď čistě rizikovou, nebo investiční,             
v jejímž rámci zároveň investujete. Značnou výhodou je také to, že pro následky úrazů, k nimž               
dojde během státem schválených prázdnin, se vyplácí dvojnásobné plnění,“ uvádí František           
Špulák, Marketing and Communication Executive MetLife. 
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Informace pro editory 

Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se               
umisťuje v žebříčku top deseti nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. MetLife Europe d.a.c. je              
dceřinou společností MetLife, Inc., která vznikla již v roce 1868 a v současnosti spravuje pojistky 100 milionů               
klientů ve více než 40 zemích světa. Široká produktová nabídka zahrnuje zejména investiční životní pojištění,               
úrazové pojištění, speciální druhy pojištění pro ženy nebo děti či zaměstnanecké benefity. 
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