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POJIŠTĚNÍ 



 zmírnění finančních důsledků   
určitých náhodných neočekávaných 
událostí 

 předmětem činnosti pojišťoven 
 vzniká uzavřením pojistné smlouvy  

mezi pojištěným a pojišťovnou 
 pravidelné placení pojistného    

pojišťovně 
 
 
 



 pojistná událost  - na ni se vztahuje 
pojištění 

 pojistné plnění – finanční částka 
vyplacená pojišťovnou 

 pojišťovny  v ČR– Česká pojišťovna, 
Kooperativa pojišťovna, Allianz 
pojišťovna, Generali Pojišťovna, 
Pojišťovna České spořitelny  



 škodová – nahrazují určitou výši 
 škody vzniklé v důsledku pojistné 
 události 
 obnosová – pojistná náhrada nezávisí 
 na výši škody (u životních pojištění) 
 
 životní – pojištění osob 
 neživotní – všechny ostatní druhy 
 pojištění 
 



Škodová 
pojištění 

Obnosová  
pojištění 

Pojištění 
osob 

Úrazové pojištění Úrazové pojištění 

Pojištění pro 
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Škodová 
pojištění 

Obnosová  
pojištění 

Pojištění věci 
a jiného 
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ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 

 finanční výpomoc blízkým 
pojištěného člověka v případě jeho 
smrti   

 výplata pojištěnému v případě dožití 
konce pojistné smlouvy 

 kryje rizika a současně může sloužit 
jako jedna z forem spoření 



 rozlišujeme: 
 rizikové životní pojištění 
 investiční životní pojištění – 

kombinace rizikového životního 
pojištění a spoření (investování) 

 kapitálové životní pojištění – 
kombinace pojištění a investování 
(klient nemůže investice ovlivnit)  



ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 

 sjednáváno samostatně nebo jako 
připojištění k životního pojištění 

 vyplacení odškodného po ukončení 
léčby následků úrazu 

 vyšší plnění při trvalých následcích 
úrazu a uznání invalidity  

 nevztahuje se na onemocnění, úrazy 
vzniklé na následkem požití omamných 
látek a provozování extrémních sportů 



POJIŠTĚNÍ MAJETKU 

 pojištění nemovitosti – budov  
(rodinný dům, byt, chata, garáž) – 
poškození v důsledku živelních 
událostí (požár, voda, blesk, 
vichřice) nebo vloupání 

 pojištění domácnosti – hrazeny 
škody na věcech (podlahy, nábytek, 
cennosti, elekronika,) 



 pojištění motorových vozidel – 
havarijní pojištění – krytí škod na 
automobilu – havárie, živelní 
událost (vhodnější u novějších 
vozidel) 
 

 výše pojistného u nemovitostí a 
majetku závisí na místě, kde budova 
stojí – velká města, samoty, riziko 
povodní – vyšší pojistné 
 



POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

 hrazeny škody, které pojištěný 
způsobí jiné osobě svou nedbalostí 

 v občanském životě (vytopení souseda)  

 při výkonu povolání (škoda na majetku 
zaměstnavatele) 

 provozem motorového vozidla – 
„povinné ručení“ – ze zákona povinné 
pro každého majitele vozidla 



CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 

 krytí rizik při cestování do zahraničí 

 možné pojištění: 
 léčebných výloh – akutní ošetření, léky, 

pobyt v nemocnici (dosti vysoké částky) 

 pojištění odpovědnosti 

 asistence 

 zavazadel – jejich ztráta, poškození 


