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Speciální příloha výzkumu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2016

o nejlepší novinku
soutěží 17 pojišťoven
o vítězi soutěže pojišťovací inovátor můžete
rozhodnout od dnešního dne do 4. července.
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ájem o životní pojištění v poslední době klesá. Pojišťovny
se tento trend, který má vliv
na jejich hospodářské výsledky, snaží zastavit novinkami či vylepšováním stávajících produktů. Nejrůznější inovace jsou proto nejčastěji
vidět právě u životních pojistek.
Pojišťovací ústavy zvedají pojistné limity, klientům umožňují sestavit si pojištění podle svých přání či
představ a rozšířit je o nově nabízená
připojištění nebo asistenční služby.
Daleko větší pozornost věnují i pojištění odpovědnosti za škodu, krytí
invalidity a obdobných rizik.
O změnách, k nimž v pojišťovnictví dochází, a co nového pojišťovny
klientům nabízejí, vypovídá osmý
ročník soutěže Pojišťovací inovátor.
Jedná se o součást výzkumu Nejlepší banka a Nejlepší pojišťovna 2016,
který připravují Hospodářské noviny
ve spolupráci s odbornými partnery, jimiž jsou KPMG Česká republika
a IBM Česká republika.
Jde o každoroční přehlídku inovovaných pojišťovacích produktů i služeb, které přihlašují do této soutěže
samy pojišťovny. Letos do ní mohly
přihlásit produkty uvedené na český
trh od roku 2014.
O vítězi tradičně rozhodne hlasování veřejnosti, které probíhá
od dnešního dne do 4. července
na webu www.nejpojistovna.cz. Která ze 17 přihlášených novinek získala
nejvíce hlasů, bude známo 6. září, kdy
budou slavnostně vyhlášeny celkové
výsledky výzkumu Nejlepší banka
2016 a Nejlepší pojišťovna 2016.

Místo revoluce pouze evoluce
„Přestože jsem v nominacích nenašel žádnou revoluční, považuji
některé evoluční produkty za velmi zajímavé. Reagují na měnící se
poptávku klientů a možnosti, které
poskytují nové technologie. Oceňuji
zejména nová řešení, která umožňují individualizaci, neboli modularitu
nabídky, jednodušší a rychlejší sjednání pojištění. Nebo inovace, které
pokrývají nová rizika, vyplývající
z každodenního používání nových
technologií, a ty, které zvyšují srozumitelnost pojistných podmínek
pro klienty,“ uvedl Ján Čarný, který
v IBM Česká republika řídí finanční sektor.
Čarný se těší, že se v budoucnu
mezi nominacemi objeví i novinky,
které klientům pomohou předcházet
pojistným událostem. Nebo na pojiš-
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tění vázané na skutečnou dobu trvání rizika. Řidič by tak například platil
pojistné, jen pokud jede. Výše pojistky by také měla být vázána na rizikovost jeho chování, tedy na způsob
jízdy.
Tyto možnosti mají podle Čarného
klienti pojišťoven v řadě zemí k dispozici. Pojišťovny přitom využívají
nové technologie, zprostředkovávající například aktuální informace o počasí, životním stylu klienta
a jeho chování i analytické nástroje,
díky nimž lze klientovi vytvořit pojištění na míru.
Pozornost dlouhodobé péči
Z ankety odborníků vyplývá, že je zaujalo hlavně pojištění dlouhodobé
péče, které začala pod názvem Aegon
Care na českém trhu nabízet stejnojmenná pojišťovna. „Jde o zajímavou
nabídku, zejména proto, že senioři
byli dosud ze strany pojišťoven poměrně těžko uchopitelnou skupinou,“ vysvětluje svůj výběr expert
na pojišťovnictví a zprostředkování
finančních produktů Tomáš Síkora.
Klienti, jejichž věk přesáhl 45 let,
tak budou moci v případě závažné
nemoci nebo úrazu získat dodatečné prostředky na sociální péči, léky,
potravinové doplňky nebo speciální
pomůcky, nad rámec státem vypláceného příspěvku. A to až do 80 let,
což je velmi důležité.
Po 65. roce věku již, jak upozorňuje
mluvčí Aegon Pojišťovny Eva Krutáková, není český občan v produktivním věku, a nemůže tak využít pojištění pro případ invalidity. Vzhledem
ke stárnutí české populace budou
hrát pojištění založená na obdobném principu stále důležitější roli.
Investiční životní pojištění neláká
Produkty pojišťoven, přihlášené
do soutěže, svědčí o zřetelném příklonu klientů k rizikovému životnímu pojištění, které kryje jen pojistná rizika. Zájem o investiční životní
pojištění, využívané i k investování,
naopak klesá. Češi si, nepochybně
i kvůli vleklé diskusi o regulaci provizí u životního pojištění, uvědomili,
že je pro ně zpravidla výhodnější využívat k investování podílové fondy.
To se odráží i v nabídce pojišťoven

a pojistných produktů, které jsou
přihlášeny do soutěže.
Umíte si sestavit vhodnou pojistku?
Nadále roste nabídka skupinových
pojištění, včetně zajímavých asistenčních služeb. Rozšiřuje se i nabídka pojistek, které si může klient
sestavit sám.
Pojišťovny se také snaží vylepšovat nabídku pojištění proti riziku invalidity, respektive závažných úrazů,
které vedou k dlouhodobé ztrátě příjmů pojištěného.
Roste i počet pojišťovacích ústavů, které klientům umožňují spojit
pojištění stavby (nemovitosti) a domácnosti s pojištěním odpovědnosti
za škodu.
Pozor na zneužití identity
Do popředí zájmu se dostávají rovněž pojištění inspirovaná moderním
způsobem života. Platí to o nabídce
pojišťovny BNP Paribas Cardif, která
zájemcům umožňuje pojistit se proti
riziku ztráty, odcizení či zneužití platebních nástrojů, ale i osobních věcí,
včetně mobilního telefonu, tabletu či
notebooku. ČSOB Pojišťovna zase zájemcům nabízí pojištění internetových rizik. Kromě zneužití platební
karty nebo potíží s koupí zboží prostřednictvím internetu kryje například zneužití klientovy identity či
poškození jeho pověsti na internetu.
Pojištění některých internetových
rizik nabízí rovněž Axa pojišťovna.
Pojišťovny Direct, Kooperativa
a Ergo se více zaměřily na využití
volného času. Jejich nová připojištění klienta důkladněji chrání před
ztrátou či zničením sportovních potřeb, případně umožní, aby si mohl
dočasně zapůjčit v cizině nové. Ergo
zase nabízí pojištění odpovědnosti
pro pilota, který poškodí cizí letadlo.
Podnikatelé v dopravě nepochybně ocení pojištění MaxiON od České podnikatelské pojišťovny, které
kryje škody vzniklé vyčerpáním limitu na majetek u povinného ručení. Pojišťovna tak reaguje na nedávnou nehodu na železničním přejezdu
ve Studénce, u níž škody na majetku
výrazně přesáhly nejvyšší limity plnění, které je možné na českém trhu
vůbec sjednat.

Představujeme 17 produktů a služeb, které soutěží
v kategorii Pojišťovací inovátor. Veřejné hlasování
o nejlepší pojišťovací novinku roku 2016 začíná dnes.
Hlasujte na www.nejpojistovna.cz
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Anketa
Který nominovaný produkt vás
nejvíce zaujal a proč?

Marek Čáp
vedoucí sektoru
pojišťovnictví, odpovídá
za služby interního auditu
a řízení rizik v KPMG Česká republika
Pojišťovny dál vylepšují produkty,
aby byly pro klienta atraktivnější
a lépe uspokojovaly jeho potřeby
i rizika. U inovací životního pojištění je patrný přesun z investičního
na rizikové, snižování poplatků a širší
asistenční služby. Objevuje se i první
pojištění pro seniory, a to dlouhodobé péče. Také inovace v neživotním
pojištění se zaměřují na rozšíření
asistenčních služeb a dále na nová rizika, například spojená s internetem.

Ján Čarný
ředitel pro finanční
sektor IBM ČR
Zaujaly mne produkty nominované Českou pojišťovnou, Direct
Pojišťovnou, NN Životní pojišťovnou, Pojišťovnou České spořitelny,
pojišťovnou BNP Paribas Cardif
a ČSOB Pojišťovnou. Příkladem inovací reagujících na změnu životního
stylu klientů a využití nových technologií je rychlé a snadné bezpapírové sjednání pojištění, potvrzené
elektronickým podpisem, pojištění
internetových rizik i aplikace Můj
doprovod.

Tomáš Síkora
odborník v oblasti
pojišťovnictví
Patří k nim pojištění dlouhodobé
péče Aegon Care. Produkty pro
seniory často kryly jen pojištění
nákladů pohřbu. Aegon Care jim
ale může pomoci i v jejich životě.
Allianz zase u pojištění Rytmus
risk bez absurdních poplatků obrátila princip konstrukce životních
pojistek. Investiční složka u investičního životního pojištění je běžně
součástí základního produktu a je
neodpojistitelná. Rytmus ji má
jako volitelné připojištění. Kdo
chce pojistit jen rizika, nemusí si
ji sjednat. Zajímavý je i MaxiON
od České podnikatelské pojišťovny. Kryje škody na majetku nad
limit sjednaný v povinném ručení.

Ivan Špirakus
předseda Asociace
českých pojišťovacích makléřů
Z letošních nominací je skutečně
obtížné vybrat jediný produkt,
zajímavých novinek je hned několik.
Největší význam pro budoucnost
a současně pro největší počet klientů
však má podle mého názoru pojištění dlouhodobé péče Aegon Care.
S postupným stárnutím české populace a kvalitou dnešní lékařské péče
prudce naroste potřeba financování
této fáze života.
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ýt odkázán na druhé je ne‑
příjemné. Pomoci může po‑
jištění Long Term Care (LTC)
pro případ dlouhodobé péče
II., III. a IV. stupně. Na český trh ho
jako první uvádí pod názvem Aegon
Care Aegon Pojišťovna.
Z pojištění mohou osoby s vážně
poškozeným zdravím hradit část
nákladů, které přesahují státem
vyplácený příspěvek, a to na so‑
ciální péči, léky, potravinové do‑
plňky, speciální pomůcky, případ‑
ně na další účely. Pojištění LTC je
možné uzavřít ve věku 45 až 65 let,
pojistná ochrana trvá až do 80 let.
„Umožňuje tak krýt riziko dlouho‑
dobé péče po 65. roce, kdy již není
klient v produktivním věku a není
již pojištěn vůči riziku invalidity,“
uvedla tisková mluvčí Aegonu Eva
Krutáková.

Aegon Care
▶ První pojištění pro generaci 50+ kry‑
jící hrozbu spojenou s vyšším věkem.
▶ Jde o první pojištění dlouhodobé
péče vzniklé následkem nemoci nebo
úrazu nabízené na českém trhu.
▶ Pojistná ochrana až do 80 let, tedy
i po 65 letech věku, kdy standardně
končí připojištění pro případ invalidity
či závažných onemocnění.

Klient může zvolit některou
ze tří variant pojistného plnění.
To je vypláceno 10 let jako měsíční
penze. Jeho výplatu lze prodloužit,
úměrně tomu se pak ovšem sníží
vyplácená částka. Během výplaty
se může měnit stupeň závislosti
pojištěného na jiné osobě, a proto
i výše vyplácených peněz.

atímco je v dnešní době
standardní životní pojiště‑
ní plné poplatků – počáteč‑
ní, měsíční, inkasní, za před‑
časné ukončení a podobně, Allianz
v Rytmu risk tyto poplatky zrušila.
Struktura pojistky je na české po‑
měry netradiční.
„Nevytvořili jsme z investiční‑
ho pojištění rizikové, protože tak
bychom se nezbavili složitosti ani
poplatků. Vyšli jsme ze srozumi‑
telného rizikového pojištění a při‑
dali k němu volitelnou investiční
složku bez počátečního, měsíčního
nebo koncového poplatku,“ říká
mluvčí Allianz Václav Bálek. Díky
tomu může klient použít Rytmus
risk nejen pro krytí životních rizik,
ale i pro daňové výhody.
Zrušením zbytečných poplat‑
ků se klient už v základu dostane

Životní pojištění
Rytmus risk
▶ Pojištění bez absurdních poplatků.
▶ Variabilní nastavení pojistných
částek pro všechny tři stupně invalidity.
▶ Až dvakrát vyšší maximální doba
výplaty pro případ hospitalizace
a pracovní neschopnosti.

také na příznivější cenu. Další slevu
až 15 procent může čerpat i za pět
a více připojištěných rizik.
Unikátní je rovněž odměna
za dostatečné nastavení pojistných
částek v podobě další 15procentní
slevy, jestliže pojistné částky jsou
alespoň jeden milion korun. Obě
slevy lze kombinovat.

ojištění Domov In od Axa
pojišťovny umožňuje pojis‑
tit domácnost, nemovitost
i odpovědnost za škodu, a to
i s asistencí. Tato tři pojištění si
může klient sjednat společně nebo
samostatně. V ceně je vždy domá‑
cí asistenční služba včetně právní
ochrany. Rozsah a limit asistenční
služby je možné za příplatek rozšířit.
Jak rovněž uvedl manažer PR
a interní komunikace Axa pojiš‑
ťovny Karel Žyla, zahrnuje cena po‑
jistky domácnosti Klasik či Maxi
pojištění občanské odpovědnos‑
ti do milionu korun. Klient si ale
může tento limit zvýšit na pět nebo
deset milionů korun, a to formou
připojištění nebo samostatného
pojištění včetně asistence.
Toto pojištění si je možné koupit
on‑line. Klient si navíc může sjed‑

BNP Paribas Cardif

Česká pojišťovna
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echnologické změny rychle
pronikly i do světa plateb.
Platebním prostředkem už
není jen hotovost nebo pla‑
tební karta, ale i mobilní telefon,
tablet, počítač nebo chytré hodin‑
ky. BNP Paribas Cardif na změny
životního stylu zareagovala nabíd‑
kou pojištění osobních věcí a karty.
Produkt kryje kromě zneužití
platebních nástrojů také ztrátu
nebo odcizení věcí, které klient
běžně nosí u sebe. Kromě kabel‑
ky, peněženky, klíčů nebo osob‑
ních dokladů se pojištění vztahu‑
je mimo jiné také na smartphony,
mp3 přehrávače, chytré hodinky,
tablety, notebooky, čtečky knih.
Pojištěny jsou i léky, parfém nebo
brýle.
V případě zneužití platební kar‑
ty, ale také při podvodných inter‑

Pojištění osobních
věcí a karty
▶ Pojištění kryje škálu osobních
věcí, které jsou pro každého občana
nejdůležitější.
▶ Platební nástroje a osobní věci
jsou pojištěné zvlášť, krytí tedy není
vázané na ukradenou platební kartu.

netových transakcích za pomoci
phishingu nebo skimmingu pojiš‑
ťovna uhradí škodu až do výše 150
eur. Nad rámec této částky kryje
škody ze zákona banka.
Limit pojištění pro zneužití pla‑
tební karty za použití PIN kódu
může dosáhnout až 100 tisíc korun.

ČSOB Pojišťovna

S

rozmachem internetu
a on‑line nakupování roste
také množství rizik, která
mohou člověka na síti ohro‑
zit. ČSOB Pojišťovna proto přišla
s nabídkou komplexního pojištění
internetových rizik.
Pokud se na síti něco nepříjem‑
ného přihodí, pokusí se to pojiš‑
ťovna dát do pořádku. V případě,
že nebude se svými právními kroky
úspěšná, uhradí vzniklou finanční
škodu.
Pojištění kryje nejběžnější nepří‑
jemné situace na internetu, jako
je například zneužití platební kar‑
ty nebo nedodání zboží při on‑line
nákupu. Pojišťovna za klienta pro‑
vede reklamaci a v případě, že se jí
nepodaří dosáhnout doručení ob‑
jednaného a nezávadného zboží,
pošle klientovi peníze.

Pojištění
internetových rizik
▶ Vztahuje se nejen na rizika
spojená s nakupováním a placením
na internetu, ale také na zneužití
identity nebo poškození pověsti na síti.
▶ IT asistence je v ceně pojištění.

Kromě problémů spojených s in‑
ternetovými nákupy a placením ale
pojištění kryje i zneužití identity
na internetu nebo poškození po‑
věsti klienta. Pojišťovna v takovém
případě provede opatření k zame‑
zení šíření negativních informací.
Kromě toho bude hledat zdroj je‑
jich šíření a následně se bude do‑
máhat omluvy.

omoc rodičům v různých situ‑
acích nabízí dětské pojištění
České pojišťovny. Jde o pro‑
dukt, který rozšiřuje životní
pojištění Můj život. Novinkou, s níž
největší tuzemská pojišťovna přišla
letos v březnu, je krytí rizik, jako je
například ztráta soběstačnosti či zá‑
važná onemocnění dítěte. Pojiště‑
ní lze nastavit tak, aby při výpadku
příjmu rodičů pokrylo krátkodobé
i dlouhodobé dopady zdravotních
potíží dítěte na rodinný rozpočet.
Díky asistenčním službám lze dí‑
těti zabezpečit lepší rekonvalescen‑
ci. Pojišťovna zajistí například umís‑
tění do rehabilitačních a lázeňských
zařízení, péči psychologa či plastic‑
kého chirurga, proplatí i náklady
na sociální či právní poradenství.
K pojištění je i mobilní aplikace Můj
doprovod. „Jednou z jejích funkcí je

Dětské pojištění
s asistenční službou
Můj doprovod
▶ Jde o nejširší možnost pokrytí
negativních dopadů při trvalé
nesoběstačnosti dítěte.
▶ Aplikace Můj doprovod dokáže
okamžitě přivolat pomoc.

možnost dohlížet na dálku na dítě
a mít přehled o tom, zda přišlo v po‑
řádku ze školy či z kroužku domů,“
říká Ivana Buriánková, mluvčí ČP.
V případě rizikové situace bude
díky aplikaci, která je propojená
s integrovaným záchranným sys‑
témem. okamžitě přivolána pomoc.

Direct pojišťovna

C

estovní pojištění od Direct
pojišťovny pro jednorázo‑
vé cesty, opakované výjez‑
dy i roční pobyty umožňuje
klientům pojistit se na velmi vyso‑
ké pojistné limity. Další výhodou je
řada užitečných připojištění, která
mají v některých případech na čes‑
kém trhu dokonce premiéru.
Klienti pojišťovny mají vždy po‑
jištěny léčebné výlohy v neome‑
zené výši. Cestovní pojištění také
automaticky obsahuje pojištění
odpovědnosti za případné škody
způsobené cizí osobě, a to až do 25
milionů korun, u škod na majetku
činí limit 10 milionů korun.
Klient si také může pojistit ri‑
zikové činnosti během dovolené
pouze na konkrétní termín, niko‑
liv na celý pobyt v zahraničí. Kdo si
chce v cizině půjčit vozidlo, může

Cestovní pojištění
▶ Všechny varianty pojištění jsou
nabízeny s neomezenými limity pro
případ léčebných výloh.
▶ Součástí cestovního pojištění je
automaticky pojištění odpovědnosti.
▶ Rizikové činnosti není třeba mít
pojištěny celou dovolenou, ale jen
na stanovený termín.

si podle mluvčího Jana Marka u Di‑
rectu pojistit spoluúčast pro případ
nehody, což bývá jinak v zahrani‑
čí velmi drahé. Lze si také pojistit
sportovní potřeby. Když je klient
při pobytu v zahraničí poškodí
nebo mu je někdo ukradne, propla‑
tí mu pojišťovna náklady na jejich
půjčení v místě dovolené.

romadné dopravní neho‑
dy, nehody v tunelech, na
mostech nebo železničních
přejezdech mohou být ve
svém důsledku pro firmu až likvi‑
dační. Česká podnikatelská pojiš‑
ťovna proto nabízí pojištění Ma‑
xiON, které kryje škody vzniklé
vyčerpáním limitu na majetkové
škody z povinného ručení.
„Produkt jsme připravili na zá‑
kladě poptávky klientů, kteří se
zajímali o možnost pojištění v pří‑
padě vzniku značných škod. Jiný‑
mi slovy jde o podobné případy,
jako byla tragická nehoda kamio‑
nu s rychlíkem ve Studénce,“ říká
mluvčí ČPP Renata Čapková.
Výše pojistného se odvíjí od po‑
čtu vozidel, které firma vlastní či
provozuje, a odpovídá přibližně 10
procentům z ceny povinného ru‑

Domov In
▶ Při sjednání přes aplikaci pojistitele
garance pojistné částky nemovitosti.
▶ Safe Online připojištění
internetových rizik proti zneužití
platebního prostředku a při nákupu
služeb přes internet.
▶ Pojištění občanské odpovědnosti si
lze koupit samostatně a nově i on‑line
na webu Axy.

nat službu Safe Online, tedy připo‑
jištění internetových rizik, které
ho chrání před zneužitím plateb‑
ního prostředku nebo při nákupu
služeb přes internet. Od střední‑
ho balíčku pojištění domácnosti je
součástí ceny i prodloužená záruka
na domácí spotřebiče.

Pojištění MaxiON
▶ Služba k autopojištění, která chrání
podnikatele před bankrotem.
▶ Kryje ztráty, které vzniknou v
důsledku vyčerpání limitu na škody z
povinného ručení.
▶ Limit pojistného plnění dosahuje
900 milionů korun.

čení každého vozidla. Majitelům
firem umožňuje MaxiON limit po‑
jistného plnění 900 milionů korun.
Společně s limitem pojistného pl‑
nění v povinném ručení minimálně
ve výši 100 milionů korun tak tento
produkt ČPP zajišťuje firmám po‑
jistnou ochranu až do výše jedné
miliardy korun.

Ergo pojišťovna

P

ojištění odpovědnosti pilo‑
tů od pojišťovny Ergo se za‑
měřuje na profesionální i re‑
kreační letce, kteří využíva‑
jí vypůjčené stroje. Produkt kryje
škody, které piloti mohou na cizím
motorovém letadle, vrtulníku nebo
kluzáku způsobit.
V základní ceně pojištění je v jed‑
né smlouvě zahrnuto pojištění
pro piloty i instruktory. Od února
je navíc možné pojistit žáka zcela
bez příplatku nebo uplatnit slevu
za bezeškodní průběh.
K základnímu produktu lze sjed‑
nat také připojištění odpovědnosti
za škody občanů s limitem tři mili‑
ony korun, které za jednotné roční
pojistné chrání kromě pilota i ce‑
lou jeho rodinu. Nadstavbová va‑
rianta Plus pak zahrnuje i připojiš‑
tění finančních škod.

Pojištění pilotů
▶ On‑line sjednání s okamžitou
platností.
▶Pojištění pro piloty i instruktory
v jedné smlouvě již v základní ceně.
▶Pojištění žáka zcela bez příplatku.
▶Možnost automatického
prodlužování smlouvy.

Ergo umožňuje rychlé uzavře‑
ní pojistky on‑line a s okamžitou
platností. Smlouva se tak dá uza‑
vřít třeba i cestou na letiště.
V případě, že si klient vybere
smlouvu na dobu neurčitou, ne‑
musí pojištění každý rok obnovo‑
vat. K jeho prodloužení dojde au‑
tomaticky.

ariabilní životní pojištění
Benefit Extra 2016, nabí‑
zené Generali Pojišťovnou,
mohou využít jednotlivci
i celá rodina. Na jedné pojistné
smlouvě se může pojistit až osm
osob, od dětí raného věku po do‑
spělé do 70 let. K dispozici mají ri‑
zikovou nebo investiční variantu
pojištění, umožňující část vlože‑
ných peněz investovat.
Pojistka umožňuje krýt riziko in‑
validity I., II. a III. stupně. Pokud se
klient stane invalidním, dostane
od pojišťovny peníze bez ohledu
na to, zda mu je přiznán invalidní
důchod. Při uzavírání tohoto po‑
jištění lze využít 29 doplňkových
připojištění, včetně pojistky kryjící
ošetřování dětí, péči o zdravotně
postižené či dětská závažná one‑
mocnění. Klient, který měsíčně

Benefit Extra 2016
▶ Pojištění invalidity I., II. i III. stupně
▶ Změna definice pojistné události –
pojišťovna plní při vzniku invalidity
bez ohledu na to, zda klientovi byl, či
nebyl přiznán invalidní důchod.
▶ Riziková varianta pojištění
umožňuje mimořádné vklady
i mimořádné výběry.

platí na rizikové životní pojištění
bez přerušení alespoň tisíc korun,
má nárok na 25procentní slevu. Po‑
kud řádně platí tisícovku měsíčně
na investiční životní pojištění, je
mu po deseti letech navýšen podí‑
lový účet o pět procent. O stejnou
částku se zvýší za každých dalších
pět let trvání smlouvy.

Hasičská vzájemná
pojišťovna

N

ový produkt Hasičské vzá‑
jemné pojišťovny propo‑
juje pojištění nemovitostí
občanů, vybavení trvale či
rekreačně obývaných domácností,
občanské odpovědnosti a asistenč‑
ních služeb.
Pokud je pojištěna hlavní budo‑
va, pojištění se automaticky vzta‑
huje i na drobné stavby se zastavě‑
nou plochou do 25 metrů čtvereč‑
ních a do ročního limitu pojistné‑
ho plnění 30 tisíc korun na jednu
drobnou stavbu. Sjednat lze i po‑
jištění fotovoltaických elektráren,
které dodávají proud pro potřebu
pojištěných staveb.
V rámci pojištění domácnosti
jsou na jakémkoliv místě v Čes‑
ku pojištěny zdravotní pomůcky
a kočárek. Pojištění odpovědnosti
v běžném životě v rámci balíčku

Maxima pojišťovna

MetLife

M

H

axJistota je rizikové
životní pojištění, které
je díky jednotné sazbě
pro pojištěnou dospě‑
lou osobu zajímavé především pro
dříve narozené klienty. Cenu po‑
jistného totiž neovlivňuje věk ani
pohlaví pojištěného.
Koupí pojistky, kterou nabízí
Maxima pojišťovna, je možné zís‑
kat jednoduché a cenově dostupné
pojištění, které je určeno ke kry‑
tí finančního zatížení z důvodu
nemoci, úrazu nebo smrti. Klient
si může zvolit úrazové pojištění
s různými variantami pojistného
krytí. V případě pojištění trvalých
následků úrazu plní pojišťovna již
při drobnějších újmách na zdraví,
navíc až s pětinásobnou progresí.
MaxJistota klienty ochrání před
rizikem invalidity II. a III. stupně,

Rizikové životní
pojištění MaxJistota
▶ Jednotná sazba pro dospělé bez
ohledu na věk klienta.
▶ Pojištění bez spoření a jakýchkoliv
poplatků.
▶ Pojistná ochrana do vysokého
věku až 75 let.

pomáhá při hospitalizaci, pracov‑
ní neschopnosti nebo velmi závaž‑
ných onemocněních. Může také
pomoci při častých nehodách nebo
úrazech u dětí.
Pojišťovna nabízí podle tisko‑
vého mluvčího Romana Jandíka
tuto pojistnou ochranu klientům
do vysokého věku, a to až do 75 let.

N

▶ Produkt propojující pojištění
nemovitostí, domácností,
odpovědnosti a asistenční služby.
▶ Pojištění se sjednává formou
balíčků pojistných nebezpečí.

Exkluziv pak zahrnuje i škody vy‑
plývající z vlastnictví stavby, psa
nebo zbraně. Vztahuje se i na oso‑
by pomáhající v domácnosti.
Asistenční služby pomohou při
technické havárii, zablokování
dveří a zámků. Zajistí drobné opra‑
vy domácích spotřebičů či nouzový
provoz domácnosti.

On‑line hlášení
pojistných událostí
▶ Elektronické hlášení na míru podle
pojistné smlouvy, včetně požadované
dokumentace.
▶ Návodné vyplnění formulářů bez
nutnosti cokoliv tisknout.
▶ Eliminuje chyby z nepozornosti
a zkracuje tak proces likvidace.

Výhodou řešení je automatická
kontrola, zabezpečující bezchybné
hlášení škod. Například nelze na‑
hlásit nepojištěnou škodu. Klien‑
tům také nabízí on‑line sledování
stavu pojistné události, položení
dotazu likvidátorovi a hodnocení
celé likvidace. Po nahlášení škody
nakonec přijde potvrzující e‑mail.

K

pojištění rizik spojených se
stavbou, domácností i odpo‑
vědnosti za škodu lze využít
pojistku Domov Variant. Jde
o stavebnicový produkt Uniqa po‑
jišťovny, který se hodí pro všechny
druhy stálého i rekreačního bydle‑
ní. Jeho podobu si může sestavit
každý sám. Kromě krytí tradičních
základních rizik proti skupinové‑
mu nebezpečí „požár“, včetně úde‑
ru blesku, výbuchu a třeba pádu le‑
tadla, si lze sjednat i pojištění proti
živlům, krádeži vloupáním, vodo‑
vodním škodám nebo vandalismu.
Zmíněné pojištění nabízí i nad‑
standardní ochranu zařízení a vy‑
bavení zahrad, třeba altánů či skle‑
níků. Kryje i škody na vybavení
uloženém mimo domácnost, tře‑
ba dětských kočárků a kol ve spo‑
lečných prostorách a v kufru auta.
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Kooperativa pojišťovna

G

olfové hole, jízdní kola, lyže,
potápěčskou nebo horole‑
zeckou výbavu a další vyba‑
vení pro amatérský sport si
lze pojistit prostřednictvím Pojiště‑
ní sportovní výbavy Fit, které začala
letos nabízet pojišťovna Kooperati‑
va. Pojistka se vztahuje na celý svět,
její dosah je velmi rozsáhlý. Kromě
škod vzniklých v místě pojištění,
například v bytě, garáži, kolárně
nebo kočárkárně, ochraňuje klien‑
ta před řadou dalších rizik.
Patří k nim ochrana klientových
sportovních věcí před krádeží, lou‑
peží, vandalismem, proti přírod‑
ním živlům, kryje i jejich rozbití
při nakládání či vykládání nebo
i při nehodě. Pojistka se vztahuje
se i na věci odložené v ubytovacím
zařízení a na kterémkoliv jiném
běžném místě.

Pojištění sportovní
výbavy Fit
▶ Unikátní rozsah pojistné
ochrany. Zahrnuje i pád pojištěné
věci z vozidla, dopravní či jinou
nehodu, k níž došlo při amatérském
sportování.
▶ Široký okruh pojištěných věcí.
▶ Celosvětová územní platnost.

Klient může pojistku uzavřít
s připojištěním odpovědnos‑
ti za újmu způsobenou nejen při
sportu, rovněž s celosvětovou pů‑
sobností. Stávající klienti Koope‑
rativy ji získají za poloviční cenu,
která platí po celou dobu trvání
této pojistky.

NN Životní pojišťovna
Úrazové pojištění
KOMBI 3.0
▶ Flexibilní pojištění pro případ úrazu
a/nebo nemoci s možností pojištění až
sedmi osob na jedné smlouvě.
▶ Pojištění trvalých následků úrazu
s progresí 850 procent a pamětí.

ných komplikací cukrovky, plnění
za pobyt v rehabilitačních zaříze‑
ních, navazuje‑li na hospitalizaci
v nemocnici, a vylepšené pojištění
invalidity, včetně pojištění invali‑
dity a snížené soběstačnosti dítěte.
Pojišťovna navíc v rámci progra‑
mu MetLife Fair odměňuje klienty
za zdravý životní styl a méně rizi‑
ková zaměstnání.

Uniqua pojišťovna

Pojišťovna ČS
ahlášení a likvidace pojist‑
ných událostí ze životních
pojistek v Česku získává
novou podobu. S novin‑
kou, on‑line hlášením pomocí per‑
sonifikovaných formulářů, přišla
letos Pojišťovna České spořitelny.
Systém umožňuje klientům po‑
slat elektronicky související do‑
kumentaci a provádí je celým pro‑
cesem podle individuálního na‑
stavení jejich smlouvy. Nabídne
například zálohové plnění u neu‑
končeného léčení nebo hlídá různý
počet dní, od kterých mají klienti
pojištění sjednané u denního od‑
škodného, hospitalizace a pracovní
neschopnosti. Podle vyplněných
informací pak vyhodnotí, jaké do‑
kumenty má klient přiložit. Doku‑
menty lze i jen nafotit mobilním
telefonem.

ned několik novinek za‑
pracovala do svého nové‑
ho produktu Kombi 3.0
pojišťovna MetLife. Až pro
sedm osob na jedné smlouvě nabízí
například pojištění závažných one‑
mocnění Premium, které po první
pojistné události nekončí. Pojist‑
né plnění tak může být vyplaceno
i za druhou nemoc, například v pří‑
padě, že se u pacienta s rakovinou
objeví recidiva.
Úrazové pojištění v rámci Kom‑
bi 3.0 zahrnuje pojištění trvalých
následků úrazu s progresí 850 pro‑
cent a pamětí. Pro výpočet progre‑
se se u druhé a každé další pojist‑
né události sčítají vážná tělesná po‑
škození z předchozích pojistných
událostí.
Mezi další novinky zahrnuté
do Kombi 3.0 patří pojištění závaž‑

Komplexní pojištění
občanů

Peníze

Domov VARIANT
(pojistka domácnosti
a rod. domků)
▶ Vysoké základní pojistné částky
s možností navýšení.
▶ Nadstandardní asistenční služby
umožňující i opravy elektrospotřebičů.

Umožňuje také individuálně si
připojistit vybrané předměty. Při
závadě nebo v nouzi zajistí pojiš‑
ťovna klientům odborníky, kteří
jim do stanoveného limitu bezplat‑
ně pomohou. Součástí produktu
je rovněž pojištění občanské od‑
povědnosti s limity krytí až do 20
milionů korun.

N

ový produkt NN Životní
pojišťovny reaguje na změ‑
ny v požadavcích klientů
za poslední dekádu. Stále
více lidí totiž od životního pojiště‑
ní žádá především krytí závažných
rizik, zatímco pro zhodnocení fi‑
nančních prostředků využívají jiné
investiční nástroje, jako jsou napří‑
klad podílové fondy.
Pojištění NN Život dává klientům
možnost poskládat si pojištění po‑
dle jejich potřeb. Zahrnout mohou
jak nejzávažnější rizika, tak ta méně
vážná. V závislosti na změně rodin‑
né situace, například při narození
dítěte, navíc mohou klienti rozsah
krytí rizik kdykoliv měnit.
V rámci pojištění NN Život je
možné průběžně upravovat také
výši pojistné částky, například po‑
dle toho, jak klient splácí hypotéku

Rizikové životní
pojištění NN Život
▶ Flexibilní pojištění s širokou
nabídkou krytí rizik.
▶ Klient si může pojištění poskládat
podle sebe a kdykoliv ho měnit.
▶ Průběžně lze upravovat také výši
pojistné částky.

nebo jiný úvěr. Pojištění zároveň
obsahuje systém slev a bonusů, kte‑
ré klienty odmění za určitou kombi‑
naci rizik. Pojišťovna také vrací část
pojistného v případě, že se nestane
žádná pojistná událost, a automa‑
ticky navyšuje pojistné plnění o půl
milionu korun v případě dopravní
nehody s následkem smrti.

Vítězové roku 2015
1. místo: ČSOB Pojišťovna
Náš domov – premiant
◾ Komplexní pojištění stavby a domácnosti. Nově kryje i rizika
týkající se technických poruch, například úniku vody.

2. místo: Kooperativa poj.
Vlastnoruční digitální podpis
◾ Revoluční způsob podpisu smluv zrychlí jednání s klienty.

3. místo: UNIQA pojišťovna
Balpo (balíček pojištění k podnikání)
◾ Umožní pojistit budovy, movité věci potřebné k podnikání
i odpovědnost podnikatele za škody.

dvoustranu připravili: Janis Aliapulios,
františek mašek, olga skalková

Rozhovor

Změny v pojišťovnictví pohánějí technologie a příchod generací Y a Z, říkají odborníci z IBM
Janis Aliapulios

janis.aliapulios@economia.cz

B

udoucnost pojišťovnic‑
tví spočívá v produktech
šitých klientovi na míru
a ve zjednodušování. Pokud
budou chtít pojišťovny uspět u kli‑
entů z mladých generací, budou
se muset mnohem více soustředit
také na komunikaci a budování
vzájemných vztahů.
„Podle demografických statistik
by měli zástupci generace Y a Z tvo‑
řit kolem roku 2020 až šedesát pro‑
cent klientů. Jsou to lidé, kterým
jde mnohem více o čas, jednodu‑
chost a kvalitu. Pojišťovny to musí
reflektovat nejen ve svojí nabíd‑

ce, ale také v komunikaci s klien‑
ty,“ říká Ján Čarný, který pracuje
v technologické společnosti IBM
jako ředitel pro finanční sektor.
Jaroslav Peyerl, který v IBM rov‑
něž pracuje s klienty z finančního
sektoru, zdůrazňuje ještě jeden dů‑
ležitý faktor. Nastupující generace
podle něj budou zejména oceňovat,
když jim vztah s pojišťovnou přine‑
se příjemnou zkušenost. „Pojištění
je specifické v tom, že ho jednou
nakoupíte a pak ho pořád platíte.
Plnění ze strany pojišťovny přichá‑
zí jen někdy. Aby právě tato záleži‑
tost byla pro klienta příjemná, to
je výzva,“ říká.
Kromě generační obměny v řa‑
dách klientů i zaměstnanců při‑
nutí pojišťovny k inovacím také
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pojišťoven.
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změny v oblasti technologií. Pojiš‑
ťovny budou mnohem více praco‑
vat s různými senzory, rádiovými
i GSM sítěmi, lokačními daty nebo
internetem věcí. Například v přípa‑
dě pojištění vozu budou klientům
schopné nabízet podmínky šité
na míru podle jejich řidičského sty‑
lu nebo podle toho, kolik kilometrů
ročně najezdí.
„IBM loni dokončila akvizici
společnosti The Weather Com‑
pany, která se zabývá předpově‑
dí počasí. Po celém světě mají dvě
miliardy sběrných senzorů, které
jsou schopné okamžitě předat in‑
formaci o tom, že na jednom kon‑
ci města sice ještě svítí slunce, ale
na druhém už padají kroupy. V řadě
případů je tak možné předcházet

pojistným událostem tím, že po‑
jišťovna klienty včas varuje,“ uvedl
Čarný další příklad toho, jak tech‑
nologie přispívají k inovacím v ob‑
lasti pojišťovnictví.
Podle Peyerla ale nebude těžiště
úspěchu spočívat jen v získávání
dat. Důležitá bude také schopnost
pojišťoven dostupná data analyzo‑
vat a smysluplně je využít. „Správ‑
ně rozklíčované informace mohou
sloužit nejen ke zkvalitnění vzta‑
hu se zákazníkem a k jeho udrže‑
ní, ale také k identifikaci zákazní‑
ků, kteří se pojišťovně nevyplatí,“
říká Peyerl.
Samotné obstarávání dat nebu‑
de pro pojišťovny až tak složité.
Mnohem obtížnější ale bude je‑
jich využívání pro obchodní účely.

Důvodem je podle Peyerla regula‑
ce v oblasti nakládání s osobními
údaji, která by mohla do budoucna
ještě zpřísnit.
Ján Čarný ale upozorňuje
na jednu z vlastností příslušníků
mladé generace, díky které by se
pojišťovny mohly s touto překáž‑
kou snadno vyrovnat. Regulátor
totiž omezuje jen neautorizované
použití dat. Pokud klient dá k vy‑
užívání citlivých osobních dat
svůj souhlas, může s nimi pojiš‑
ťovna nakládat. „Mladí lidé obavu
ze zneužití dat nemají. Když pro
ně ta služba bude mít hodnotu,
tak souhlas pojišťovně dají,“ říká
Čarný s tím, že velice cenná mo‑
hou být například geolokační data
z mobilních telefonů.

Správně rozklíčované
informace mohou
sloužit nejen
ke zkvalitnění vztahu
se zákazníkem
a k jeho udržení, ale
také k identifikaci
zákazníků, kteří se
pojišťovně nevyplatí.
Jaroslav Peyerl
odborník na finanční sektor v IBM ČR

Ředitel pro finanční sektor
v IBM v této souvislosti vzpomí‑
ná také na zkušenost, kterou měl
v roce 2007 se zaváděním bezkon‑
taktních platebních karet v Česku
a na Slovensku. „Řada odborníků
tehdy předpokládala, že se bez‑
kontaktní karty nerozšíří vzhle‑
dem k obavě držitelů ze zneužití
v situaci, kdy klient nezadává PIN.
Dnes je Česko z hlediska vydávání
a používání bezkontaktních karet
jedničkou,“ uvedl Čarný.
Jaroslav Peyerl si i přes rychlý
technologický pokrok a stále vět‑
ší podíl mladých generací v řadách
klientů myslí, že pojišťovnictví zů‑
stane do velké míry konzervativ‑
ní. „Ztechničtění vztahu zákazníka
s pojišťovnou nebude tak výrazné

jako v bankovnictví. Zatímco v ban‑
kách děláme desítky nebo stovky
transakcí měsíčně, pojištění je běh
na mnohem delší trať,“ říká Peyerl.
Klienti podle něj dál budou chtít
vidět na straně pojišťoven sílu, jis‑
totu a schopnost vyplácet plnění
i u životních pojistek uzavíraných
na deset nebo dvacet let.
Trendem je i bankopojištění.
Řada velkých finančních skupin již
vlastní jak banku, tak pojišťovnu
a využívá tak více dat a lepší zna‑
losti klientských potřeb. „To těmto
finančním skupinám umožňuje na‑
bízet relevantní produkty ve vhod‑
ný čas a preferovanými prodejními
kanály,“ říká Ján Čarný.
Výzvou pro tradiční firmy
na trhu by se do budoucna mohly

stát takzvané peer to peer pojišťov‑
ny. Tedy platformy, na kterých se
budou dávat dohromady lidé, kte‑
ří potom složí peníze na to, aby si
pojistili svoje riziko.
Rychlý růst podle odborníků
ze společnosti IBM zaznamená‑
vají také agregátory pojištění.
Jde o webové stránky nebo apli‑
kace, které na poptávku pojištění
ze strany klienta reagují nabídkou
produktů různých pojišťoven. „Je
otázka, jak na to budou tradiční
velké pojišťovny reagovat. Dokud
nejsou výrazněji ohroženy jejich
tržby, tak na to v řadě případů ne‑
reagují vůbec. Některé se pokou‑
šejí dělat podobné inovace uvnitř
samy, jiné uzavírají strategické ali‑
ance,“ uvedl Čarný.

