
n Pojišťovna České spořitel-
ny se specializuje na životní po-
jištění. Jaký je v této oblasti
aktuální vývoj? Kdo si životní
pojištění sjednává nejčastěji?

Výsledky prodeje životního po-
jištění za 1. čtvrtletí jsou dobré.
I přes legislativní úpravy vypláce-
ní provizí za jeho zprostředková-
ní, které platí od 1. prosince 2016,
si trh vede dobře. Pro nás je velmi
potěšující, že naší pojišťovně se
i letos obchodně daří. 

Podle našich dlouhodobých
průzkumů má životní pojištění
zhruba polovina české populace.
Našimi typickými klienty jsou
nejčastěji osoby ve věku 30 až 39
let, které mají děti a splácejí hy-
potéku. Poměr mužů a žen máme
u našich klientů vyrovnaný. Mu-
ži se však pojišťují na vyšší část-
ky, a to zhruba o třetinu u většiny
typů pojištění. Klienti si u nás
nejčastěji sjednávají pojištění
trvalých následků úrazu. V po-
sledních letech značně vzrostlo
také pojišťování vážných nemocí,
které aktuálně obsahuje téměř
každá druhá smlouva. A je to tak
správně, protože vážné nemoci
zpravidla vyžadují opravdu dlou-

hodobé léčení – rok, dva i více.
Životní pojištění je tu pak právě
od toho, aby výpadek příjmu
kvůli potřebnému léčení vykrylo.

n Jak tedy životní pojištění
správně nastavit? 

Hlavním cílem životního po-
jištění je finanční krytí dlouho-

dobého výpadku příjmu v dů-
sledku vážných životních situací,
jako jsou úmrtí, vážná onemoc-
nění a úrazy, trvalé následky úra-
zu nebo invalidita. Tato rizika by
tedy životní pojištění mělo krýt
především a až v druhé řadě po-
krývat například drobné úrazy
a nemoci spojené s krátkodobou
pracovní neschopností. 

n Je možné mít jedno pojiš-
tění na celý život?

Životní pojištění je velice va-
riabilní a může vás tak při správ-
ném nastavení provázet po celý
život. Naše FLEXI životní pojiš-
tění se potřebám klientů plně při-

způsobuje. V rámci jedné smlou-
vy mohou být pojištěny dvě do-
spělé osoby a až pět dětí. Osoby
lze měnit, upravovat rizika, po-
jistné částky i výši pojistného. 

Klientům doporučujeme pojiš-
tění přizpůsobovat aktuální si-
tuaci nejméně jedenkrát za pět let
a dále pak při každé významné
změně rodinné či finanční situa-
ce (sňatek, narození potomka,
čerpání úvěru atd.). Budou tak
mít pojistku stále odpovídající
jejich aktuálním potřebám.
V dnešní době je možné praktic-
ky každou pojistku bez zbyteč-
ných poplatků dodatkem upravit
tak, aby pokryla aktuální potřeby
klientů.

n Máte nějakou novinku
v oblasti životního pojištění? 

Aktuálně jsme ve FLEXI opět
vylepšili pojištění vážných ne-
mocí, které považujeme za stě-
žejní. Další novinkou je pojištění
ošetřování dítěte. Toto pojištění
slouží jako náhrada ušlého pří-
jmu, přičemž ošetřovatelem ne-
musí být pouze rodič nebo zá-
konný zástupce dítěte, ale může
to být kdokoliv – například ba-
bička, chůva nebo sousedka.

n V čem je vaše FLEXI ži-
votní pojištění jedinečné?

Jako jediní na trhu nabízíme
pojištění rizikových rekreačních
sportů zdarma na 30 dní v roce.

Klienti, kteří mají sjednané FLE-
XI životní pojištění včetně úra-
zových rizik, jsou tak pojištěni
pro aktivity, jako jsou například
horolezectví, bungee jumping,
potápění s dýchacím přístrojem
nebo rafting, a to kdekoliv na
světě. Aktivace pojištění je velmi
snadná. Nejpozději dvě hodiny
před rizikovou aktivitou stačí po-
slat SMS v požadovaném tvaru
včetně čísla smlouvy a s termí-
nem, odkdy dokdy chce být 
klient pojištěn.

Jako jedna z mála pojišťoven
nerozlišujeme při sportu u dětí
žádné rizikové skupiny. Dětem
pojistíme až do 25 let věku veš-
kerá povolání i registrované spor-
ty včetně profesionální úrovně –
s výjimkou profesionální úrovně
fotbalu a hokeje.

A do třetice – pojistná ochrana
FLEXI životního pojištění platí
po celém světě. Nezáleží tedy na
tom, kde se pojistná událost sta-
ne. FLEXI životní pojištění také
standardně zahrnuje události
vzniklé následkem teroristických
činů. Naši klienti jsou tak pojiš-
těni i pro případ teroristického
útoku kdekoliv na světě.

TOMÁŠ VANÍČEK, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA POJIŠŤOVNY ČESKÉ SPOŘITELNY:

Dobré životní pojištění se umí
přizpůsobit každé životní situaci
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Prakticky každou
pojistku lze bez
zbytečných poplatků
dodatkem upravit
tak, aby pokryla
aktuální potřeby
klientů


