
 

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. 

 

 

 

PČS: Za pojistné události jsme loni klientům vyplatili 

téměř dvě a půl miliardy korun 

Praha 17. ledna 2017 

Pojišťovna České spořitelny vyplatila loni klientům za pojistné události téměř dvě a 

půl miliardy korun. Nejvíce peněz klienti čerpali z pojištění denního odškodného a 

hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci. Druhou nejvýznamnější částku pojišťovna 

vyplatila za pojištění smrti. Třetí nejvyšší částku použila na výplatu v případě trvalých 

následků úrazu. Loni také výrazně vzrostly částky vyplacené za pojištění invalidity a 

vážných nemocí.  

Na výplaty z pojištění denního odškodného a hospitalizace z důvodu úrazu nebo nemoci pojišťovna 

v minulém roce použila jednu a půl miliardy korun. „Pojištění spojená s úrazy patří k nejvíce 

sjednávaným rizikům. Vůbec nejčastěji si klienti u nás sjednávají pojištění trvalých následků úrazu. 

Toto pojištění obsahuje téměř každá naše smlouva a loni jsme za ně klientům vyplatili téměř 400 

milionů korun,“ uvádí Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny.  

Výrazně, a to o 50 procent, vzrostla částka vyplacená za invaliditu. „Zatímco v roce 2015 jsme 

v případě invalidity vyplatili 81 milionů korun, loni to bylo už 121 milionů,“ komentuje nárůst Petr 

Procházka. Nárůst vyplacené částky pojišťovna zaznamenala také v případě pojištění vážných 

nemocí. „Nejvyšší částka, kterou jsme v loňském roce vyplatili za pojištění vážných nemoci, je jeden 

milion korun. Klientům jsme ji loni poslali celkem šestkrát. Nejčastěji to bylo v případě cukrovky, 

rakoviny a infarktu myokardu,“ vypočítává Petr Procházka. Příčinou růstu vyplacených částek je 

kromě hojnějších případů také častější sjednávání těchto pojištění, klienti se pro tyto případy pojišťují 

daleko více než v předchozích letech. „Zatím však stále podceňují částky, na které se pojišťují, a tak 

nejsou jištěni dostatečně. Obecně doporučujeme nastavit jejich výši na dvojnásobek až pětinásobek 

obvyklého ročního příjmu,“ upozorňuje Petr Procházka. 

Vážné nemoci a úrazy, trvalé následky úrazu a invalidita mají zpravidla nejzávažnější dopad na výši 

rodinného příjmu, proto by pojištění pro tyto případy nemělo chybět v žádné smlouvě životního 

pojištění. Životní pojistka pak dobře plní svůj hlavní cíl – finančně jistí klienty před dlouhodobým 

výpadkem příjmu z důvodu dlouhodobého léčení nebo i trvalé pracovní neschopnosti.  
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