
 

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.  

 

 

Pojišťovně České spořitelny klesl počet podvodů 

v životním pojištění 

Praha 19. července 2017 

Pojišťovna České spořitelny řešila v prvním pololetí letošního roku 56 případů 

podezření na pojistný podvod u smluv životního pojištění, což je o 40 procent méně než 

za stejné období roku 2016. Pokles počtu podezřelých případů následuje po prudkém 

nárůstu odhalovaných podvodů, který pojišťovna evidovala od roku 2014. 

V podezřelých událostech se nejčastěji jedná o podvody v úrazovém pojištění. 

„Letos jsme poprvé po třech letech zaznamenali pokles podvodů v životním pojištění. Dříve 

nám počet podvodů rok od roku rostl, například loni jsme odhalili čtyřikrát více podvodů než 

v roce 2013. Jedním z důvodů poklesu výskytu pojistných podvodů může být dlouhodobé 

využívání našich obranných mechanismů, díky kterým se nám daří většinu podvodů předejít 

nebo následně odhalit. Mezi významné preventivní opatření se řadí elektronické sjednávání 

pojistných smluv, které zamezuje antedatování pojistné smlouvy. Podíl elektronicky 

sjednaných pojistných smluv u nás dosahuje 95 % obchodní produkce. Mnozí podvodníci tak 

už zjistili, že podvádět se jim většinou nevyplatí,“ komentuje náhlou změnu František Mareš, 

náměstek generálního ředitele Pojišťovny České spořitelny. „Letos jsme přes 30 případů 

podezření na pojistný podvod už uzavřeli, podařilo se nám tak uchránit téměř tři miliony korun,“ 

uvádí František Mareš. 

Nejčastěji jsou podvody v oblasti životního pojištění spojené s pojistnými událostmi v případě 

úrazů. Klienti často předkládají nepravdivé „fiktivní“ lékařské zprávy za úrazy, které se ve 

skutečnosti nestaly. Podařilo se nám například odhalit klienta, který hlásil poměrně vážný úraz 

na noze s dobou léčení téměř tři měsíce. Zjistili jsme ale, že krátce po vzniku úrazu, kdy měl 

chodit s ortézou a o berlích, byl na dovolené na horách, kde se bez omezení pohyboval. 

V několika případech se jednalo také o podvod při sjednání pojistné smlouvy. Odhalili jsme 

prodejce pojištění, který kvůli výplatě provizí sjednal dvacet fiktivních pojistných smluv. Svým 

podvodným jednáním tak mohl způsobit škodu až ve výši 650 tisíc korun.   

 

Pro další informace prosím kontaktujte: 

 

Jana Náchodská 

tisková mluvčí 

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group 

tel.: +420 958 858 730 

mobil: +420 733 143 413 

e-mail: jnachodska@pojistovnacs.cz 


