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Příloha č. 1: Dotazník 

 

1) Jsem  

 muž   

 žena 

 

2) Věk 

 18-26  

 26-40  

 40 a více 

 

3) Dosažené vzdělání 

 základní 

 střední - vyučen 

 střední s maturitou  

 vysokoškolské 

 

4) Pojištění pro případ smrti by měl mít uzavřeno: 

 především živitel rodiny. 

 každý člen rodiny bez ohledu na věk a postavení v rodině (pojištění jak pro dítě tak i 

rodiče). 

 ten, kdo má v rodinné anamnéze vážná onemocnění (např. rakovina aj.) bez ohledu na 

věk a postavení v rodině. 

 

5) Věnové pojištění je využíváno jako: 

 spoření pro děti. 

 spoření pro dospělé. 

 spoření dětem na svatbu. 

 

6) Patří do neživotního pojištění i pojištění domácnosti? 

 ano  

 ne  

 nevím 

 

7) Soukromé nemocenské pojištění je: 

 pojištění pro soukromé podnikatele. 

 doplňkem povinného nemocenského pojištění. 

 pro ženy na mateřské dovolené. 

 

8) Do pojištění majetku nepatří: 

 pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. 

 pojištění majetku obyvatelstva. 

 pojištění zemědělských rizik. 

 

9) Pojištění úvěru je ze zákona:  

 povinné.  

 nepovinné. 

 nevím. 
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10) Pojištění zemědělských rizik představuje: 

 pojištění budov. 

 pojištění hospodářských zvířat.  

 pojištění parcel. 

 

11) Pojistník je:  

 osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu a platí pojistné 

 osoba, která je pojištěna 

 tento pojem neexistuje 

 

12) Kolik si myslíte, že je na českém trhu pojišťoven? 

 10-20 

 20-30 

 40-60 

 

13) Myslíte si, že na trhu existuje pojišťovna, jejíž produkty jsou nejvýhodnější a tak 

můžete využít výhradně její služby? 

 ano  

 ne  

 nevím 

 

14) Myslíte si, že se kvůli špatnému či nedostatečnému nastavení vaší pojistky, můžete 

dostat do špatné životní situace? 

 ano 

 ne  

 nevím 

 

15)Využíváte nebo jste někdy využili služeb finančního poradce v oblasti pojištění? 

 ano, využívám a nebo využil/a jsem služeb finančního poradce 

 ne, nevyužívám a nikdy jsem nevyužil/a služeb finančního poradce 

 

 

Otázky pro ty kdo odpověděli Ano na otázku č. 8 
16) Byli jste se službami finančního poradce spokojeni? 

 ano 

 ne 

 

17) Podle čeho jste si finančního poradce vybrali? 

 doporučil mi poradce kamarád, kamarádka nebo někdo z rodiny  

 finančního poradce jsem si vybral podle informací, které jsem sám získal například 

z letáků, internetu či jiných zdrojů. 

 jiná odpověď:…………………………………………………………………………… 

 

18) Po uzavření smluv s finančním poradcem: 

 sem svého poradce už neviděl. 

 chodí poradce na návštěvu pravidelně jednou ročně. 

 přijde finanční poradce vždy, když potřebujeme. 
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Otázky pro ty kdo odpověděli Ne na otázku číslo 8 
19) Uvažujete do budoucna, že by jste služeb finančního poradce využili? 

 ano  

 ne 

 

20) Služeb finančního poradce v pojištění nevyužívám, protože: 

 mi tato služba nikdy nebyla nabídnuta. 

 nemám důvěru v tento typ poradenství. 

 dokáži se orientovat sám v pojištění.  

 využívám služeb konkrétní pojišťovny. 

 jiné důvody: …………………………………………………………………………… 

 

21) Pokud jste odpověděli, že ve Vás finanční poradci nevzbuzují důvěru, tak napište, 

čím si myslíte, že tato nedůvěra byla nejspíš zapříčiněna. 

 

Otázky pro všechny 
22) Myslíte si, že kdyby byli finanční poradci placeni přímo a ne provizně z uzavřených 

smluv, tak by to ve vás vzbuzovalo větší důvěru? 

 ano  

 ne  

 nevím 

 

23) Myslíte si, že kdyby finanční poradci měli vysokoškolské vzdělání v dané oblasti, tak 

by jste měli  větší důvěru v jejich služby?  

 ano, služeb člověka s vysokoškolským vzděláním bych využil/a pravděpodobněji 

 ne, můj názor na tento typ poradenství by to nezměnilo 

 nevím 

 

 

 


