
 

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 cennýc h papírů 

Praha. 

 

 

 

Průzkum Pojišťovny ČS: Nejčastějším impulsem pro 

uzavření životní pojistky je úraz a hypotéka  

Praha 8. listopadu 2016 

Lidé si nejčastěji sjednají životní pojištění poté, co se jim stane úraz, nebo si vezmou 

hypotéku. Úraz jako hlavní impuls pro uzavření životní pojistky uvádí téměř každý pátý 

a hypotéku téměř každý šestý pojištěný. Dalšími četnými podněty jsou nástup do 

prvního zaměstnání, úmrtí či vážná situace v rodině, nebo narození dítěte. To jsou 

zjištění průzkumu, který realizovala agentura Ipsos pro Pojišťovnu České spořitelny 

letos v květnu. 

„Impuls k uzavření životního pojištění nejčastěji ovlivňuje vzdělání. Lidé s nižším vzděláním uvádějí 

úraz a narození dítěte dvakrát až třikrát častěji než vysokoškolsky vzdělaní lidé. Ti naopak zmiňují 

dvakrát častěji pořízení hypotéky nebo nástup do prvního zaměstnání,“ komentuje výsledky průzkumu 

Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny. 

 „Značné rozdíly panují také mezi ženami a muži. Zatímco pro muže je stěžejním podnětem úraz a 

hypotéka, ženy jako hlavní impuls uvádějí kromě úrazu ještě úmrtí či vážnou situaci v rodině a 

narození dítěte,“ říká Petr Procházka. „Výsledky průzkumu nám tak opět potvrzují potřebu finančního 

zajištění rodiny jak pro nenadálé životní situace, tak i v případě významných životních změn, což je 

ostatně hlavním cílem životního pojištění,“ doplňuje Petr Procházka. 
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