
 

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, se specializuje na životní pojištění. Byla založena v roce 1992 a dnes patří mezi největší 

pojišťovny na českém trhu. Klientům nabízí kvalitní produkty životního pojištění v široké síti poboček České spořitelny a u renomovaných externích 

partnerů. Pojišťovna České spořitelny má 280 zaměstnanců. Základní kapitál společnosti činí 1,9 miliardy korun a v roce 2015 dosáhlo předepsané 

pojistné 8,9 miliardy korun. Pojišťovna České spořitelny patří od roku 2008 do silné pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (VIG), která je 

předním specialistou na pojištění v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Do skupiny VIG patří okolo 50 společností s dlouholetou tradicí a silnými 

značkami ve 25 zemích. VIG staví na základech 190 let zkušeností v oblasti pojišťovnictví a s přibližně 25 000 zaměstnanci je jasným lídrem na svých 

klíčových trzích. Toto skvělé postavení dovoluje naplno čerpat z dlouhodobého potenciálu růstu regionu se 180 miliony obyvatel. Na burze kótovaná 

VIG je podnikem s největším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy ATX. Akcie jsou kótovány i na Burze cenných papírů Praha. 

 

 

Rakovina je nejčastěji hlášenou vážnou nemocí, lidé se 

na ni ale pojišťují nedostatečně! 

Praha 24. října 2017 

Pojišťovna České spořitelny loni vyplatila za vážné nemoci u dospělých přes 25 milionů 

korun. Nejčastěji to bylo v případě rakoviny, která tvoří přes 70 procent případů. 

Celková částka vyplacená za rakovinu tak činila téměř 17 milionů korun. Přestože je 

však rakovina nejčastěji hlášenou nemocí, lidé se na ni stále pojišťují nedostatečně. U 

vyplacených událostí činila průměrná pojistná částka necelých 129 000 korun, což 

obvykle nestačí na krytí výpadku příjmu kvůli potřebnému léčení, jenž průměrně trvá 

sedmnáct měsíců. 

„Aby životní pojištění dostatečně jistilo rodinný rozpočet, je důležité si správně nastavit výši 

pojistných částek. Při vážné nemoci většinou dochází, kromě snížení příjmu po dobu několika 

měsíců až let, také k rapidnímu nárůstu dodatečných nákladů na léčení, například kvůli 

potřebě různých zdravotních pomůcek, doplňků stravy nebo na dopravu k lékaři. Obecně proto 

doporučujeme nastavit výši pojistných částek na dvojnásobek až pětinásobek obvyklého 

ročního příjmu,“ upozorňuje Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České 

spořitelny.  

Rakovina je podle dlouhodobých statistik druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice 

a počet nově diagnostikovaných onemocnění neustále narůstá. Pojištění pro případ rakoviny 

by proto nemělo chybět na žádné smlouvě životního pojištění. „Rakovinu zahrnují obě varianty 

pojištění vážných nemocí, které v rámci FLEXI životního pojištění nabízíme,“ uvádí Petr 

Procházka a doplňuje: „Naši klienti mají při pojištění vážných nemocí možnost volit mezi 

levnější základní variantou, jež obsahuje čtyři nejčastější vážné nemoci – infarkt myokardu, 

rakovinu, náhlou cévní mozkovou příhodu a totální ledvinové selhání, a kompletní variantou, 

která kryje ještě dalších 29 diagnóz (například transplantaci životně důležitých orgánů, 

roztroušenou sklerózu, demenci včetně Alzheimerovy choroby, Parkinsonovu nemoc, slepotu, 

kóma, klíšťovou meningoencefalitidu, lymeskou boreliózu, těžké popáleniny, Crohnovu 

chorobu a další)“. 
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