
 

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 24 000 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. 

 

 

Pojišťovna České spořitelny: Sjednávání pojištění 

vážných nemocí se za poslední tři roky ztrojnásobilo 

Praha 25. května 2016 

Pojišťovna České spořitelny zaznamenala silný nárůst sjednávání pojištění vážných 

nemocí v rámci životního pojištění. Klienti si jej sjednávají třikrát více než před třemi 

lety. Nejčastěji se pro případ vážných nemocí pojišťují klienti mezi 25 a 38 lety, muži i 

ženy téměř vyrovnaně. Důvodem nárůstu je strategie pojišťovny, která se poslední 

čtyři roky na toto vážné riziko s největším dopadem na rodinný rozpočet zaměřuje a 

dlouhodobě jeho pojištění podporuje finančně zvýhodněnými akcemi. 

Zatímco ještě na začátku roku 2013 se pro případ vážných nemocí pojistilo jen 13 procent 

klientů, v roce 2014 sjednávání tohoto pojištění vzrostlo na 20 procent a v roce 2015 na 40 

procent. Letos pojištění vážných nemocí obsahuje již bezmála 45 procent smluv životního 

pojištění. „Vážné nemoci mají zpravidla, kvůli jejich dlouhodobému léčení, největší dopad na 

výši rodinného příjmu a růst dodatečných nákladů. Proto jsem rád, že Češi již pamatují na 

toto riziko a chrání tak sebe i svoji rodinu před dlouhodobým výpadkem příjmu více než 

kdykoliv dříve,“ komentuje silný nárůst sjednávání tohoto pojištění Petr Procházka, ředitel 

úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny. 

Pojištění vážných nemocí si nejčastěji sjednávají klienti v produktivním věku (25 až 38 let). 

Z toho tvoří 52 procent muži a 48 procent ženy. 

Hlavní příčinou růstu pojišťování vážných nemocí v Pojišťovně České spořitelny je jeho 

dlouhodobá podpora v podobě finančně zvýhodněných akcí. „Aktuálně běží až do konce 

června zvýhodněná akce pro případ mozkové příhody. Klientům, kteří si do konce června 

sjednají riziko velmi vážných onemocnění, a v budoucnu je postihne mozková příhoda, 

vyplatíme dvojnásobek pojistné částky,“ uvádí Petr Procházka. Podobné akce zaměřené na 

finanční zajištění v případě vážných nemocí běží už čtvrtým rokem, právě od roku 2013.  
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