
 

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. 

 

 

Poranění páteře je nejobávanější vážný úraz 

Praha 2. února 2016 

Lidé se z vážných úrazů nejvíce obávají poranění páteře a následného ochrnutí. Jako 

nejobávanější je v průzkumu společnosti STEM/MARK pro Pojišťovnu České 

spořitelny označila téměř polovina Čechů. Dalším nejvíce obávaným vážným úrazem 

je poranění hlavy, a to pro třetinu lidí. Na třetím místě pomyslného žebříčku obav 

z úrazů stojí poranění končetin, kyčle a pánve, ze kterých má strach více než pětina 

dotázaných.  

„Úrazy páteře a hlavy se u nás řadí k nejčastějším vážným úrazům. V loňském roce nám 

klienti nahlásili přes tři tisíce pojistných událostí na úraz páteře a téměř čtyři tisíce na úraz 

hlavy,“ upozorňuje Petr Kohoutek, ředitel úseku pojištění Pojišťovny České spořitelny. 

„Úrazy páteře jsou často spojené se zásadní změnou životního stylu. Pokud je jejich trvalým 

následkem i ochrnutí, zpravidla vyžadují také vysoké náklady na potřebnou bezbariérovou 

úpravu bytu,“ komentuje výsledky průzkumu Petr Procházka, ředitel úseku řízení produktů 

Pojišťovny České spořitelny, a doplňuje: „Pojištění trvalých následků úrazu, které kryje právě 

ochrnutí po úrazu páteře, je u nás nejčastěji sjednávaným rizikem. Průměrně se pro tento 

případ naši klienti pojišťují na půl milionu korun. Je tedy vidět, že lidé na toto riziko pamatují 

a chrání tak sebe i svoji rodinu před možným dlouhodobým výpadkem příjmu – obvyklým 

následkem vážných úrazů.“ 

Naopak za nejméně obávané vážné úrazy lidé označili popáleniny (2 %), úrazy vnitřních 

orgánů nebo vnitřní krvácení (3 %) a pády (3 %).  
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