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Návrh zajištění rizik 
 

Pro klienta:    p. Jan Šťastný, p. Jitka Šťasná a děti 

Termín realizace:    4/2015 

Zajištění majetku a příjmů 

Pojištění nemovitosti 

 V rozsahu určeném ……….. bankou (pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti) a vinkulace 

pojistného plnění ve prospěch banky. 

Životní pojištění 

 Cílem je zajistit finanční pomoc pro situace, které jsou finančně nákladné a nejsou k dispozici 

prostředky pro jejich zvládnutí. 

 Čistý měsíční příjem:  Jan – 65.000 Kč, Jitka 25.000 Kč; celkem 90.000 Kč, nový hypoteční úvěr 5,5 MIO 

na 30 let. 

 

 

Odpovědnost v občanském životě 

Cílem je zajistit finanční krytí pro situace, kdy způsobíte škodu jiné osobě na majetku, zdraví nebo tzv. 

nefinanční újmu. Po přijetí nového občanského zákoníku není nijak limitována výše takového plnění a vše závisí 

pojištěný rizika specifikace rizik důvod pojistná částka - důvod
pojistná 

částka - návrh
délka pojištění

splacení úvěru

v případě smrti může být splacen celý 

zůstatek úvěru; klesající pojistná částka 

snižuje cenu pojištění a kopíruje snižující se 

dluh 

5 500 000

peníze k zajištění 

rodiny závislé na 

příjmu pojištěného

cca 2-5 násobek (optimálně 3 násobek) 

ročního příjmu hlavního živitele (je třeba vzít 

v úvahu i případné finance v jiných aktivech - 

účty, termínované vklady apod.), konstatntní 

pojistná částka

1 560 000

invalidita

z jakýchkoliv příčin 

(úrazem i nemocí, 

ideálně od 1. st., 

min. od 2. stupně 

invalidity)

snížená pracovní 

schopnost a snížení 

příjmu

velmi významné riziko; kryje ztrátu příjmu a 

náklady na péči o invalidního člověka (vzít v 

úvahu invalidní důchod )

3 000 000 do 60. let

trvalé následky 

úrazu

s progresí; od 

0,001% poškození 

(méně závažné 

úrazy)  a od 10% 

poškození (závažné 

úrazy)

snížená pracovní 

schopnost a snížení 

příjmu

kryje ztrátu příjmu a případné náklady na 

péči v případě trvalých následků úrazu  
3 až 25,5 MIO

po dobu trvání 

pojistné smouvy

smrt
z jakýchkoliv příčin 

(úrazem i nemocí)

částečné splacení 

úvěru

částečné splacení úvěru nebo pomoc 

druhému partnerovi např. pro případ péče o 

děti; klesající pojistná částka snižuje cenu 

pojištění

2 000 000 30

invalidita

z jakýchkoliv příčin 

(úrazem i nemocí, 

ideálně od 1. st., 

min. od 2. stupně 

invalidity)

snížená pracovní 

schopnost a snížení 

příjmu

velmi významné riziko; kryje ztrátu příjmu a 

náklady na péči o invalidního člověka (vzít v 

úvahu invalidní důchod)

1 500 000 do 60. let

trvalé následky 

úrazu

s progresí; od 

0,001% poškození 

(méně závažné 

úrazy)  a od 10% 

poškození (závažné 

úrazy)

snížená pracovní 

schopnost a snížení 

příjmu

kryje ztrátu příjmu a případné náklady na 

péči v případě trvalých následků úrazu  
2 až 17 MIO

po dobu trvání 

pojistné smouvy

Jan

Jitka

smrt
z jakýchkoliv příčin 

(úrazem i nemocí)
30 let
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na rozhodnutí soudu, který bere v úvahu veškeré případné ušlé zdroje poškozeného. Bude řešeno v rámci 

pojištění nemovitosti u ………………………….. pojišťovny. 

 

Trvalé následky úrazu nebo dlouhodobá nemoc dětí 

Cílem je zajištění důstojného života dětí v případě trvalých následků úrazu nebo jejich dlouhodobé nemoci. 

Rodině se zvýší výdaje na léčbu nebo zdravotní pomůcky, případně dojde ke snížení příjmů v případě, že bude 

nutné se o dítě trvale starat. Může se také stát, že dítě si nikdy nebude moci vydělávat.  

 

 

Návrh zajištění rizik 

…….. přehled vhodných pojistných produktů a návrh optimálního produktu……  

…….. vysvětlení výluk z pojistného plnění a dalších souvisejících parametrů konkrétního navrhovaného 

produktu dle pojistných podmínek….. 

 

Závěr 

…….. vysvětlení návrhu řešení…………… 

 

Chybějící informace pro realizaci pojistky 

 Jména a rodná čísla dětí 

 Výška / váha všech pojištěných 

 Jméno, adresa a telefon lékaře všech pojištěných 

 Bude vyplněn zdravotní dotazník všech pojištěných; dle předběžných informací od klienta je v návrhu 

pojištění již přihlédnuto k těmto informacím 

 

Ve Zlíně dně 17.4.2015 zpracoval Mgr. Martin Šůstek 

pojištěný rizika specifikace rizik důvod pojistná částka - důvod
pojistná 

částka - návrh
délka pojištění

trvalé následky 

úrazu

s progresí; od 

0,001% poškození 

(méně závažné 

úrazy)  a od 10% 

poškození (závažné 

úrazy)

velmi významné riziko; kryje ztrátu příjmu a 

náklady na péči o invalidního člověka (vzít v 

úvahu invalidní důchod - min. částečný = cca 

10.000 Kč/měs. - velmi orientačně)

2 až 10 MIO

do 

osamostatnění 

dětí

děti

závažná 

onemocnění

definovaná závažná 

onemocnění
30 letkryje náklady na péči o nemocné dítě 300 000

zvýšení výdajů 

rodiny na léčbu 

nebo zdravotní 

pomůcky; snížení 

příjmů rodiny v 

případě péče o dítě; 

snížená nebo trvalá 

schopnost 

výdělečné činnosti 

dítěte
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