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Úvod 

Dnešní doba se nese ve jménu největšího fenoménu nerovného procesu, v jehoţ 

důsledku se některé části světa relativně přibliţují, zatímco jiné relativně oddalují, to vše bez 

ohledu na geografickou vzdálenost. Ano, je zde řeč o globalizaci, některými uznávaná, ale 

mnohými odmítaná.  Globalizace neboli šíření tzv. masové kultury je proces, který je spojený 

s ekonomickým prostředím a aktivitami, a se kterým se můţeme setkat na kaţdém kroku. Vše 

co pouţíváme, co nosíme, co jíme, má v sobě prvky globalizace.  

Proces globalizace sice ovlivňuje a dotýká se všech oblastí lidského ţivota, ale jádro 

globalizace spočívá převáţně ve finanční sféře. Má určité charakteristické rysy a vyznačuje se 

růstem mezinárodního pohybu kapitálu a zahraničního obchodu zvyšujícím se počtem fúzí 

a akvizic, tj. slučováním společností. Globalizace sebou přináší další trendy, dotýkající se 

ekonomických procesů jako např. internacionalizace. Tyto trendy pak výrazně přispívají ke 

spojování dříve oddělených oblastí jak v obchodu, průmyslu, atd. tak i v bankovnictví 

a pojišťovnictví. Ekonomické subjekty, které se snaţily nalézt nejrůznější moţnosti 

v přesyceném trhu, jak by se mohly posunout v konkurenčním boji o krůček dál a upoutat tak  

na sebe pozornost dalších potencionálních klientů. A s tím souvisí rovněţ vznik a další vývoj 

bankopojištění. 

  Bankopojištění v České republice jiţ nepatří pouze do oblasti teorie. Kaţdý se dnes 

můţe setkat s některou z jeho forem v běţné praxi, především prostřednictvím produktové 

nabídky bank a pojišťoven. Vzájemných vazeb mezi bankovní sférou a sektorem pojišťoven, 

které opravňují pouţití termínu bankopojišťovna či bankopojištění, je však mnohem více. 

Spolupráce dvou největších klíčových představitelů finančního sektoru, tedy bank 

a pojišťoven, činí tuto oblast nesmírně zajímavou. Z pohledu obou zmiňovaných typů 

společností je moţnost propojení bankovních i pojistných produktů zajímavá z důvodu 

moţného rozšiřování své činnosti. Jak jsem jiţ nastínila, diplomová práce se týká 

bankopojištění na českém finančním trhu.  

Cílem této práce je analýza bankopojistných produktů, komparace poskytování 

v jednotlivých bankách na trhu ČR a jejich výhodnost z pohledu klienta.  

První část práce je věnována bankopojištění z pohledu teorie, kde vysvětlím definice 

a pojmy, prostředí ve kterém se bankopojištění nachází.  

Druhá část pojednává o charakteristice českého trhu v rámci bankopojištění, kde jsou 

popsány jednotlivé banky a jejich spolupracující pojišťovny, které poskytují bankopojistné 



2 

 

produkty. Předmětem výzkumu je analyzovat bankopojistné produkty v rámci studentských 

balíčků na trhu ČR a povědomí klientů o moţnostech bankopojištění.  

Ve třetí části se zabývám výzkumem, který se týká zjišťováním povědomí klientů 

bank o bankopojistných produktech a následně samotnou analýzou jednotlivých 

bankopojistných produktů poskytovaných vybranými bankopojišťovnami v rámci balíčků 

sluţeb studentského účtu. Mezi dílčí cíle výzkumu patří identifikace bankopojišťoven, 

bankopojistných produktů a zjištění potřeby jednotlivých k lientů pomocí dotazování. Mezi 

klíčové prvky analyzování patří trţní podíl jednotlivých bankopojišťoven, poskytování 

studentských účtů, kvalita a především cenové podmínky bankopojistného produktu v rámci 

celkového balíčku sluţeb.  

V poslední části práce nastíním celkové zhodnocení analýzy, trendy, které ovlivňují 

bankopojištění na českém trhu, budoucí vývoj a samotné návrhy a doporučení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1 Teoretická východiska bankopojištění  

 

1.1 Historie a vývoj bankopojištění  

Úplné začátky bankopojištění byly zjištěny jiţ v období středověku. Za kolébku 

bankopojištění, jehoţ význam byl ještě dnešnímu významu poněkud vzdálen, je povaţována 

především Francie, dále pak Španělsko, Itálie a Holandsko. Přesto, ţe se ještě tento termín 

nepouţíval, bylo zde moţné spatřovat prvky bankopojištění. Tyto státy byly námořními 

velmocemi, které neustále obchodovaly, a právě obchod byl společným prvkem, který vedl ke 

vzniku bank a pojišťoven. Výrobci a obchodníci vyplouvali sami se svým zboţím na moře 

a riziko, které se s přepravou pojilo, rozdělovali mezi rejdaře a posádku lodi. Později, kdyţ se 

obchodníci usadili, stali se z nich všestranní podnikatelé, kteří provozovali řadu aktivit: jako 

například obchod, finanční operace všeho druhu včetně pojištění, investice do nemovitostí 

a pozemků atd. Tato všestrannost v provozování aktivit měla za úkol co nejlépe rozdělit  

finanční rizika a dosáhnout co největšího obchodního obratu.  

V 15. století v Benátkách na cykle della Sicurtá (Pojišťovnické ulici) měli svá 

působiště dohazovači, kteří dávali dohromady poţadavky na pojištění jak zboţí, tak lodí 

a poté je nabízeli svým případným klientům - předplatitelům (subskribentům), čímţ bylo 

riziko rozděleno mezi stovky osob. 

Tento způsob diverzifikace rizika se uplatňoval po celá staletí. Paralelně existovalo 

i půjčování peněz mezi jednotlivci. Zájemci chodili k lichváři většinou tajně, protoţe 

půjčování peněz bylo povaţováno za zavrţeníhodnou záleţitost. I přesto lichva prosperovala, 

jelikoţ banky se v té době půjčováním peněz nezabývaly, jejich hlavní činností byla výměna 

peněz, která byla potřebná v souvislosti s obchodováním v různých teritoriích.  

Teprve v 19. století začaly banky shromaţďovat úspory a zároveň poskytovat půjčky ve 

větším rozsahu. Teprve v pozdější době se činnosti bank a pojišťoven začaly doplňovat, 

jelikoţ z finančního pohledu šlo o vícestrannou činnost, protoţe investoři si najednou mohli 

pojistit různé obchodní operace např. transport svého zboţí a zároveň splnili podmínku pro 

získání půjčky, tím ţe se pojistili. Na těchto operacích pak profitovaly jak banky, tak 

i pojišovny. Zásadní změny nastaly aţ v souvislosti s institucionalizací bank a pojišťoven 

a separací jejich činnosti od 19. století, kdy se banky a pojišťovny přeměnily na akciové 

společnosti. Vztahy mezi bankami a pojišťovnami byly během 19. a 20. století blízké, ale 
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z institucionálního hlediska omezené.1 Měly velice podobné systémy řízení a organizace, ale 

samotné ekonomické aktivity se podstatně lišily. Přísné oddělení činností bank a pojišťoven 

bylo poţadováno zejména z důvodu dodrţení bezpečnosti a opatrnosti. Od 70. let 20. století se 

na mezinárodních finančních trzích začaly prosazovat liberalizační tendence a začalo probíhat 

sbliţování obou sektorů, jehoţ hlavním cílem bylo ovládnutí co největší oblasti finančního 

trhu. Začaly se posilovat vzájemné vazby mezi bankami a pojišťovnami tím, ţe byly nabízeny 

produkty, které svojí povahou patřily druhé instituci. Tento vývoj pak pokračoval směrem od 

distribučního modelu aţ k vytváření holdingových společností. Právní forma holdingové 

společnosti se ukázala jako velmi vhodná pro bankopojištění, protoţe umoţňovala bankám 

a pojišťovnám blízce spolupracovat, aniţ by byla porušena pravidla separace jejich činností. 

1.1.1 Historie a vývoj bankopojištění v ČR  

Vývoj v Československu a ČR odpovídá podmínkám, které zde tehda byly. 

V meziválečném období se uplatňoval dvoustupňový model a jeho charakteristická pestrost 

vlastnických forem i druhová bohatost subjektů. Po roce 1938 se celý český ekonomický 

systém včetně bankovního sektoru stal součástí německých expanzivních záměrů. Po roce 

1948 se zcentralizoval celý bankovní systém dle sovětského typu a Státní banka 

československá se stala monobankou, coţ znamená, ţe je jak centrální bankou, tak i komerční 

rovinou. Vše bylo tedy podřízeno centrálnímu plánu. Po pádu reţimu se začíná objevovat 

určité uvolnění. V oblasti bankopojištění lze říci, ţe existují produkty, které se poskytují 

několik let, ale i takové které jsou teprve na začátku své ţivotní fáze produktů.  2Na základě 

rozsáhlých a různých změn v obou odvětvích se stále více prosazuje nová oblast podnikání – 

bankopojišťovnictví. A otevírají se tak dveře pro finanční ústavy, ale i pro samotné klienty. Je 

důleţité si uvědomit, ţe vývoj probíhal v jednotlivých zemích jinak, coţ je samozřejmě 

způsobeno historickými událostmi.2  

Dnešní podoba bankopojištění v ČR se začala formovat jiţ v polovině 90. let 20. století 

a banky i pojišťovny, které byly na startu první, dnes mají na tomto trhu klíčové postavení. 

Jako první začala na svých pracovištích nabízet pojišťovací produkty jiţ v roce 1994 

Investiční a Poštovní banka (dnes ČSOB). O rok později ji následovala Česká spořitelna 

(s nabídkou ţivotního i neţivotního pojištění) a Komerční banka, která zahájila prodejem 

ţivotních pojistek, k nimţ přidala produkty neţivotního pojištění aţ v roce 1998.  

                                                 
1,2

 Korauš, Anton : Bankopoisťovníctvo. (str. 10,11)  
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Velké české banky v minulosti reagovaly na moţnosti, které nabízela výhodná spolupráce 

s pojišťovnou přímo ve vlastní skupině, a to buď zřizováním vlastních dceřiných pojišťoven 

(Komerční banka a IPB), nebo koupí existující pojišťovny (Česká spořitelna a ČSOB). 

Zahraniční subjekty vstoupily na český trh především prostřednictvím nákupu majoritních 

podílů a často zastřešují holdingové struktury. Dnes banky a pojišťovny působící v ČR do 

značné míry vlastní zahraniční majitelé a veškeré strategické a obchodní záleţitosti ovlivňuje 

především dění v zahraničních mateřských společnostech (někdy také fúze či převzetí 

v zahraničí). Mezi nejvýznamnější změny roku 2003 patří odnětí licence Union bance, která 

se řadila společně s Union pojišťovnou mezi hlavní účastníky tohoto trhu. Událostí roku 2004, 

která ovlivní majetkové vztahy bankopojišťovací struktury tvořené Dresdner Bank CZ 

a pojišťovnou Allianz, je připravovaný prodej banky. Další vývoj bude nepochybně ovlivněn 

očekávaným oddělením neţivotního pojištění od ţivotního. 3  

1.1.2 Etapy ve vývoji bankopojištění  

V roce 1995 analyzoval J. P. Daniel vývoj bankopojistných aktivit. Jeho analýza se 

týká především vývoji francouzského trhu, ovšem obdobný vývoj většinou s časovým 

zpoţděním lze sledovat i v ostatních zemích. J. P. Daniel definoval tři etapy vývoje 

bankopojištění. 

1. etapa – do roku 1980 

V první fázi banka integruje ţivotní pojištění do svého distribučního systému a prodává 

klasické produkty ţivotního pojištění. Sleduje tím především zvýšení efektivnosti své 

distribuční sítě růstem příjmů z provizí. Lepším vyuţitím potenciálu, kupní síly klientů roste 

„výnosnost“ klientů banky. Po dobu trvání této etapy chce banka důkladně porozumět 

poţadavkům svých klientů, jaké pojištění by odpovídalo jejich potřebám a podrobněji se 

seznamuje s problematikou prodeje pojistných produktů.4 Tudíţ toto období je významné 

učením se a zaváděním nových jednoduchých pojistných produktů v bankách. Nabídka 

a prodej pojistných produktů je pouhou doplňkovou činností banky.5 Pokud je první etapa 

úspěšná a banka prokáţe svoji schopnost prodat dostatečný počet pojistek, následuje druhá 

etapa, která je často zavrţena zaloţením pojišťovny.  

 

                                                 
3
DAVIDOVÁ, P., JIRKA, J.  Bankopojištění v ČR nepatří jen do oblasti teorie, [online].2004 

[cit.2008/02/16].Dostupný z WWW: 

http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2004/cl_04_040617a.html  
4
 KODIŠ, V.: Bankopojištění. Pojistný obzor, 1997, č. 6, str.6. 

5
 KORAUŠ, A. Bankopoisťovníctvo. (str. 16) 
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2. etapa – od 1980 do 1990 

Období, kdy banka s partnerskou pojišťovnou spolupracuje při prodeji pojišťění, ji 

obvykle neumoţňuje dostatečně podrobně analyzovat a kalkulovat rentabilitu a výhody, které 

získává ze své činnosti v oblasti pojištění. Proto vznik vlastní pojišťovny bance umoţní větší 

transparentnost a zjednodušení řady procesů plynoucích ze synergického efektu, např. 

v důsledku integrace administrativních systémů banky a pojišťovny. Vlastní pojišťovna tak 

můţe být od samého počátku zakládaná s podstatně jednodušší administrativní a jinou 

infrastrukturou, neboť řádu činností, např. marketing, distribuci, správu a mnoho dalších 

činností za ni vykonává mateřská banka.6 Proto se v této etapě se začínají daleko více 

projevovat prvky bankopojištění, jelikoţ je kladen důraz na vývoj dalších finančních produktů 

různých druhů a dochází stále ve větší míře ke kooperaci mezi bankovními a pojišťovacími 

instituci. Příkladem takového bankopojistného produktu jsou spořivé produkty klasifikovány 

jako ţivotní pojištění. V produktu je zakomponován prvek pojištění, ikdyţ je to v celku jen 

klasické spoření. Jelikoţ sumu lze vyuţívat po uplynutí předem stanovené doby. 7 

3. etapa – od roku 1990 

Ve třetí etapě jiţ banka, či lépe řečeno její pojišťovna, připravuje vlastní pojistné produkty 

co nejvíce přizpůsobené potřebám klientů banky. Při jejich přípravě klade důraz na spořící 

a investiční sloţky nových produktů pojišťění. Poněvadţ dobře zná své klienty, nové pojišťění 

má většinou komerční úspěch, banka roste a zvětšuje svůj podíl na trhu. Při takovém přístupu 

se nové pojistné produkty přibliţují produktům bankovním, coţ značně ulehčuje jejich 

prodej.8 Komplexně je tedy začátek 90. let pro bankopojištění nakloněn nejvíce, jelikoţ tato 

doba je charakteristická nástupem celosvětových faktorů jako např. globalizace, diverzifikace, 

deregulace, konsolidace, kanálové konvergence. Banky se snaţí vyvíjet co nejkomplexnější 

finanční produkty, snaţí se inovovat produkty dle potřeb zákazníků. Je objevován synergický 

efekt vyplývající z rozšířeného propojování institucí, coţ v konečném výsledku znamená 

společnou distribuci a prodej pojistných produktů. Globalizace působí na příliv kapitálu 

a know-how, zrychlení inovace produktů či diverzifikaci distribučních kanálů. Deregulací se 

zvyšují konkurenční tlaky na trhu, dochází k vývoji inovací v produktech a zrychluje 

diverzifikaci distribučních kanálů. Konsolidace tlačí menší společnosti na trhu do pozadí 

s tím, ţe velkým společnostem přináší výhodu v podobě výnosů z rozsahu. Kanálová 

                                                 
6,8

 KODIŠ, V. Bankopojištění. Pojistný obzor, 1997, č. 6, str.6. 
7
 KORAUŠ, A. Bankopoisťovníctvo.(str. 16,17) 
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konvergence umoţňuje kontakt s klientem na více úrovních a sniţuje spolehlivost agentské 

sítě.9  

Proč právě konec devadesátých let je příznivý pro renesanci bankopojištění a proč 

synergické efekty nevedly k rozvoji spolupráce jiţ mnohem dříve? V Evropě se stalo 

významným impulsem zahájení poskytování jednotného evropského pasu v rámci celé EU. 

Další důvody jiţ platí celosvětově a můţeme mezi ně zařadit odklon klientů od spoření 

v bankách k ţivotnímu pojištění, které poskytuje daňové zvýhodnění, rozvoj informačních 

technologií, nárůst konkurence díky vznikajícím finančním supermarketům a v neposlední 

řadě také tlak akcionářů hledat dosud netradiční zdroje zisku. 10 

 

1.2 Vymezení definice bankopojišťovna a bankopojištění 

Definice bankopojišťovny není jednoznačná, objevují se různé koncepty a formy, které 

vymezují odlišné rámce pro zahrnutí či nezahrnutí příslušných finančních institucí pod tento 

pojem. Nejznámější a nejuţší pojetí představuje integraci banky a pojišťovny do jedné 

skupiny, kde holdingová společnost kontroluje jak banku, tak pojišťovnu. Kapitálové vazby 

mezi bankou a pojišťovnou mohou být jednak přímé, jednak nepřímé prostřednictvím 

mateřské společnosti. Protipólem k takto úzkému vymezení jsou partnerské modely dvou 

nezávislých subjektů.11  

Pojem bankopojištění má několik podob vymezení. Pro vysvětlení se často pouţívají 

podobné znaky a rozdíly bankovnictví a pojišťovnictví. Pro laickou veřejnost lze stručně 

a jasně říci, ţe jde o spojení produktu banky a pojišťovny, který se poskytne najednou v bance 

či pojišťovně. Pro odborné posluchače je vhodnější pouţít jednu z definicí odborníků 

z finančního sektoru. Bankopojištění jako „zapojení se bank, spořitelen a stavebních sdružení 

ve výrobě, marketingu nebo distribuci pojistných produktů“12. 

  

                                                 
9 PRUDY, S.: Bankassurance – A Suitable Model for India, AVIVA Life Insurance, Dillí [online]. 2002 [cit. 

20.2.2010]. Dostupné naWWW: http://www.ficci.com/media-room/speeches-presentations/2002/sep/sep-

insurance-aviva.ppt 
10

 DAŇHEL,  J. Pojistná teorie.. (str.228) 

11
 DAVIDOVÁ , P., JIRKA, J.  Bankopojištění v ČR nepatří jen do oblasti teorie, [online].2004 

[cit.2008/02/16].Dostupný z WWW: 

http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2004/cl_04_040617a.html  

 
12

 VIOLARIS, Y.: Bancassurance in Practice, [online]. 2001 München Rückversicherungs -Gesellschaft.   

[cit.2010/02/20] , Dostupné na WWW:http://www.marclife.com/research/pdf/banc.pdf  
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Bankopojištění je kombinace bankovních a pojistných produktů v rámci balíčků sluţeb. 

Tyto balíčky nabízí obvykle banky buď jako prodej různých pojistných produktů klientům 

bank, které většinou patří do stejné finanční skupiny jako pojišťovna. Anebo jako prodej 

finančních produktů, ve kterých je spojen finanční a pojistný produkt, např. pojišťění 

k platební kartě.13 

 

Klapal ve své knize definuje bankopojištění jako „strukturovaný prodej kombinovaných 

finančních produktů banky a pojištění, případně i jiných finančních služeb, cíleným skupinám 

klientů, protože ne každé skupině lze takový balík připravit stejně.“14 

  

Taktéţ je bankopojištění charakterizováno jako „poskytnutí pojistného a bankovního 

produktu resp. služby prostřednictvím všeobecných distribučních cest banky nebo pojišťovny, 

případně jiného subjektu z jednoho zdroje k danému zákazníkovi.“15 

 

Dle Ducháčkové lze bankopojištění definovat ze dvou pohledů. První vymezení 

bankopojištění jako majetkové propojení bank a pojišťoven. Činnost bank a pojišťoven se 

prolíná, proto na pojistném trhu vystupují vedle pojiťoven provozujících pojišťovací produkty 

i banky. Pro vzájemné vazby bank a pojišťoven lze vymezit tři základní modely:  

Separátní model – ve kterém existují vedle sebe dvě samostatná nezávislá odvětví v nichţ se 

finanční instituce věnují pouze své hlavní činnosti 

Kooperativní řešení - obě strany si zachovávají suverenitu svých produktů, ale uplatňuje se 

kooperace s variantami od volných zájmových sdruţení aţ po organizovaná pracovní 

seskupení v oblasti prodeje nebo správy 

Koncernové řešení – tzv. podílový model, kdy jsou zakládány vlastní dceřiné společnosti 

nebo je zakoupen většinový podíl jiţ existující společnosti. V tomto případě se jedná 

o převahu jednoho partnera, tudíţ suverenita produktu není zajištěna.  

Proces propojování bankovních a pojišťovacích produktů se v jednotlivých zemích liší svou 

intenzitou i formami, coţ je výsledkem působení tří základních faktorů. Z historického 

                                                 
13

 KALABIS, Z. Bankovní služby v praxi. (str.30,31) 
14

 KLAPAL, J. Bankopojištění jako hrozba nebo příležitost? Bankovnictví 2000, č. 7 
15

 KORAUŠ, A. Bankopoisťovníctvo. (str. 9) 
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hlediska je zřejmý vývoj vzájemných vztahů mezi bankovními a pojišťovacími institucemi. 

Organizační faktor se týká především legislativních podmínek umoţňující v menší či větší 

míře integraci a ekonomický faktor vyplývá z ekonomického systému země a vyspělosti 

ekonomiky. Z druhého pohledu popisuje bankopojištění jako vzájemnou potřebu spolupráce 

bank a pojišťoven v souvislosti s prodejem pojistných produktů pomocí bank. Banky 

a pojišťovny jsou partnery v mnoha oblastech. Pojišťovny vyuţívají banky k inkasu 

pojistného a výplatě pojistných plnění, ukládají volné finanční zdroje na termínovaných 

vkladech nebo zadávají bankám provedení investičních operací. Pojišťovny na oplátku mají 

ve své nabídce produkty, které mohou sniţovat finanční rizika bank. Tyto klasické vazby jsou 

v současné době doplněny o vazby širší a pevnější. Přibliţování mezi bankovnictvím 

a pojišťovnictvím mělo několik stupňů. Nejdřív se rozvinuly koncepty bankopojišťění 

a assurfinance, coţ je vlastně kooperace v distribuční oblasti. Finanční společnosti se 

postupně snaţí rozvíjet koncept allfinance, který do sebe integruje veškeré finanční stluţby.  

Koncept vývoje produktového propojování v rámci bankopojištění: 

 banka je zprostředkovatelem při prodeji pojistných produktů 

 cross selling – kříţový prodej, banka nabízí vedle svých bankovních produktů tradiční 

pojistné produkty jako například ţivotní pojištění 

 tvorba balíčků sluţeb zaměřených na potřeby k lientů – zaměření se na konkrétní 

segmenty zákazníků 

 celkové propojení produktů – bankopojišťovny vytváří vlastní pojistné produkty 

Efekty tohoto propojování bankovních a pojistných sluţeb se projevují jak na straně bank tak 

i pojišťoven a současně i klientů. Ze strany klientů se mohou efekty projevit jako sníţení cen 

u standardních produktů, nabídka sluţeb finančního sektoru na jednom místě, efektivnější 

finančního poradenství a zjednodušení plateb za sluţby. Z pohledu banky si udrţuje klienty 

v podmínkách silné konkurence, vyuţívá efektivnější distribuční sítě a poskytuje produkty na 

jednom místě. Výhody pojišťoven vězí ve vyuţití přístupu ke kvalitním klientům, vyuţití 

nových distribučních kanálů a v přístupu na nové finanční trhy.16 

Přikláním se k názoru, ţe bankopojištění lze definovat velmi jednoduše a obecně jako 

strukturovaný prodej kombinovaných finančních produktů banky a pojištění cíleným 

skupinám klientů. Je třeba vytvářet takové kombinace produktů, které vyhovují určitým 

skupinám klientů. Někdy si klient ani neuvědomuje, ţe se jedná o produkt bankopojištění. 

Příkladem takového produktu je např. mezinárodní platební karta, s jejímţ pořízením klient 

                                                 
16

 DUCHÁČKOVÁ,  E. Principy pojištění a pojišťování. (str. 177,178) 
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získává cestovní, popřípadě zdravotní pojištění. Vývoj a zavádění bankopojištění lze rozdělit 

do několika fází. První a nejjednodušší fází je pouhý prodej některých vybraných produktů 

pojišťovny  prostřednictvím sítě poboček banky. Banka nabízí klientům nejen své produkty, 

ale i produkty pojišťovny. Příkladem můţe být cestovní pojištění. Pokud klient přijde do 

směnárny, dá se předpokládat, ţe se chystá do zahraničí, a proto mu pracovník nabídne 

moţnost sjednání cestovního pojištění.  

 

Obdobně lze nabízet i další druhy pojištění. Další fází je potom vytváření vzájemně 

propojených balíčků produktů. Dochází tak k propojení produktů, které jiţ na sebe vzájemně 

navazují a doplňují se. Nejde jiţ o izolovaný prodej produktů. Příkladem  takovéhoto 

specifického balíčku je například  poskytnutí hypotečního úvěru společně s pojištěním 

nemovitosti, případně i ţivotní pojistky a jejich vinkulací  ve prospěch banky. Tento balíček 

je jiţ přesně určen pro skupinu klientů, kteří financují nemovitost  hypotečním úvěrem. 

Následující fáze znamenají zdokonalování a propojování a v nejdokonalejší fázi jsou produkty 

do sebe integrovány funkčně, marketingově i klientsky a jsou propojeny i v oblasti 

informačních technologií. Rozvoj bankopojištění  v sobě tedy zahrnuje zjednodušení pro 

klienty, kdy pod jednou střechou naleznou vše - zaloţí si účet, uzavře si pojištění, stavební 

spoření a třeba i penzijní připojištění. Banka uţ nebude místem, kam klient nosí příkazy 

k úhradě a pouze vkládá a vybírá peníze, ale bude to místo na kterém mu pracovník - poradce 

- zpracuje finanční analýzu, ve které rozebere rodinnou finanční situaci klienta a nabídne mu 

řešení jak s penězi výhodně naloţit. Je třeba však říci, ţe díky bankopojištění dochází ke 

vzájemnému propojení bank a pojišťoven v rámci finančních skupin, čímţ se potom klient 

pokud vyuţije moţnosti "vše pod jednou střechou" dostává do situace, ţe všechny smlouvy 

a všechny své finanční prostředky má v rámci jedné finanční skupiny a přestává 

diverzifikovat portfolio. Ale to uţ je na kaţdém, jak se rozhodne a čemu dá přednost. Finanční 

trh zřejmě směřuje k nabízení komplexních balíčků sluţeb, kdy klient namísto mnoha produktů od 

různých finančních institucí získá jeden univerzální produkt pořízený u jediné společnosti.  

Takovýto produkt šetří čas i peníze. Tedy alespoň by měl. Do rodiny takovýchto produktů patří 

bankopojištění, tedy kombinace bankovního a pojistného produktu.
17

  

 

                                                 
17

 Pohanková, Elena : Bankopojištění – nová cesta ke klientovi? [online]2002. [cit.2010/02/16]. Dostupný na 

 WWW: http://www.finance.cz/zpravy/finance/21845-bankopojisteni-nova-cesta-ke-klientovi-/> 
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1.3 Prostředí bankopojištění 

Do prostředí bankopojišťovnictví patří faktory, které jsou v externím vztahu 

k organizaci a nad kterými mají společnosti malou kontrolu, např. politické a regulační vlivy, 

kulturní vlivy, nové distribuční kanály, právní aspekty.  

1.3.1 Politické a regulační vlivy 

Evropská unie přispívá k harmonizaci různých trhů prostřednictvím implementace 

evropských směrnic jednotného finančního trhu. Jedním z potencionálních přínosů jednotného 

finančního trhu je větší svoboda investičních pravidel a inovace produktů. Daňové 

zvýhodnění ovlivňují rozhodnutí klienta o moţnostech produktů. Regulační prostředí, které 

dovoluje vyšší stupeň regulační svobody v prodejních procesech, přispívá k celkovému růstu 

bankopojištění. Ve státech, kde je bankopojišťovnictví nejvíc úspěšné, se regulace téměř 

neuplatňuje. Coţ má značný efekt na atraktivitu bankovních institucí jako prodejen ţivotních 

a neţivotních produktů.18 

1.3.2 Kulturní vlivy  

Způsob jakým jsou banky vnímány klienty a významnost banky v rámci komunity 

resp. společnosti jsou klíčem k úspěchu bankopojišťovacího modelu. Přijatelné sociální 

normy prostředí ovlivňují, zda jsou pobočky a lokální prodejny úspěšné v prodeji ţivotního 

a neţivotních pojištění. Jedním z klíčových rozdílů mezi prostředími je skutečnost, do jaké 

míry zákazníci pravidelně navštěvují bankovní pobočky a jak je vnímají. V oblastech, kde 

banky mají největší trţní podíl, zákazníci navštěvují pobočky pravidelně. 19 

1.3.3 Nové distribuční kanály 

Ačkoliv pojišťovací produkty můţou být dneska poskytovány prostřednictvím 

elektronických kanálů stejně jako prostřednictvím poboček, přesto je bankopojištění méně 

úspěšné tam, kde je internet více rozvinutý. Tam kde je internet nejrozšířenější a nabídka 

produktů na internetu je vysoká, zákazníci tím více navštěvují pobočky. 20 

                                                 
18,19,20

 KORAUŠ, A. Bankopoisťovníctvo.(str. 66-70) 
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1.3.4 Právní aspekty bankopojištění v ČR  

Samotnou otázku bankopojištění jako takovou neupravuje ţádný speciální zákon, 

ovšem na finanční sektor se vztahuje celá řada právních předpisů. Je nutné se tedy řídit 

několika úpravami najednou a orientovat se v nich. Důleţitým faktorem je, kdo uděluje 

licence a provádí dohled nad bankopojistnými sluţbami. Proces integrace dohledu byl 

dokončen 1. 4. 2006, od kdy se autoritou dohledu nad oblastí bankovnictví i pojišťovnictví 

stala Česká národní banka.21 V současné době je tedy ČNB ústřední bankou České republiky 

a orgánem vykonávajícím dohled nad celým finančním trhem. Její zakotvení nalezneme jiţ 

v zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava ČR a řídí se zákonem č. 6/1993 Sb., o ČNB. Oblast 

bankovnictví upravuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 253/2008 Sb., o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon 

č.284/2009 Sb., o platebním styku a další. Celkový přehled zákonů upravující 

bankopojišťovnictví je zobrazen v tabulce 2.1.  

Tabulka 2.1: Přehled právních předpisů v  pojišťovnictví a bankovnictví 

Platné předpisy v oblasti dohledu v 
pojišťovnictví 

Platné předpisy v oblasti dohledu v 
bankovnictví 

· Zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad 
finančním trhem 

· Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví 
· Zákon o České národní bance č. 

6/1993 Sb. 

        · Zákon o bankách č. 21/1992 Sb. 

· Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích         

zprostředkovatelích a samostatných         

likvidátorech pojistných událostí a o změně          

ţivnostenského zákona            

· Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění         

odpovědnosti za škodu způsobenou         

provozem vozidla              

· Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě          

· Zákon č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech 

Zdroj: vlastní zpracování,  Platné předpisy v oblasti dohledu v bankovnictví a pojišťovnictví. ČNB. [online]. 

Dostupné na www: http://www.cnb.cz/cz/ legislativa/predpisy_bd/  

 

Oblast pojišťovnictví je upravena zákonem č. 277/2009 Sb.,  o pojišťovnictví, dále 

zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech 

                                                 
21

 Dříve dohlíţela nad bankami ČNB, ale na oblast pojišťovnictví tu funkcí zastával Úřadu státního dozoru v 

pojišťovnictví a penzijním připojištění Min isterstva financí ČR.  
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pojistných událostí, zákonem č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla, zákonem č. 37/2004Sb., o pojistné smlouvě a zákonem č. 377/2005 Sb., 

o finančních konglomerátech. Dále jako lex generalis působí Občanský a Obchodní zákoník. 

Hlavním cílem zákonů je být v souladu s legislativou Evropské unie.22 

 

1.4 Rozdíl mezi bankopojištěním a klasickými pojistnými produkty  

Klíčovou vlastností pojistných produktů nabízených bankami je jejich jednoduchost.  

Ţivotní i neţivotní pojišťovny v současné době mají v nabídce široké spektrum produktů, 

kterými se snaţí pokrýt co nejlépe moţné rizika a plně tak vyhovět potřebám potenciálního 

klienta. I přesto, ţe chtějí pojišťovny připravit pro své potencionální zákazníky produkty 

takříkajíc ušité na míru, některé z těchto produktů se pak stávají příliš komplikované 

a nesrozumitelné. Pojišťovny se snaţí danou situaci vyřešit prostřednictvím 

zprostředkovatelů, jejichţ činností je pomáhat klientovi s výběrem a vysvětlením daných 

moţností a zprostředkování takového produktu, který bude vyhovovat klientovým 

představám. 

 

Koncept bankopojištění je zcela odlišný. Vzhledem k tomu, ţe sjednání pojištění je pro banku 

marginální činností, nemohou být na toto sjednání vyloţeny příliš velké náklady. Pojištění 

proto musí být pro klienta srozumitelné, tak aby se v situaci, kdy je mu nabídnuto, dokázal 

rozhodnout, zda je pro něj dostatečně atraktivní či nikoliv. Velký rozdíl je při nabízení 

informací ohledně pojistných produktů. Jelikoţ banka při jakékoliv příleţitosti můţe klientovi 

nastolit moţnost pojištění. Nejčastěji banka vyuţije kontaktu s klientem v okamţiku, kdy 

klient navštíví její pobočku, ať jiţ za účelem získání bankovního produktu anebo například 

provedení libovolné operace. Moţný je i prodej během telefonního hovoru, kdy je klientovi 

nabízeno pojištění například při aktivaci kreditní karty, dotazu na informace a podobně. Ve 

všech zmíněných situacích můţe být klient informován o moţnosti získat určité pojištění, 

přičemţ je potřeba jej stručně seznámit s klíčovými parametry daného produktu, tak aby se 

klient dokázal rozhodnout, zda má o toto pojištění zájem. Velmi zajímavá nabídka pojistných 

produktů je i pravděpodobná prostřednictvím komunikace banky se zákazníkem v rámci 

informací přiloţených k výpisu z účtu. Sice v některých těchto případech platí, ţe banka 

nemůţe obvykle věnovat informacím o pojištění veškerý prostor, ovšem snaţí se klienta 

alespoň seznámit s vlastnostmi pojištění. Výše uvedené situace, za kterých dochází k uzavření 

                                                 
22

 Platné předpisy v oblasti dohledu v bankovnictví a pojišťovnictví. ČNB. [online]. [cit.2010/02/16]. Dostupné 

na:http://www.cnb.cz/cz/legislativa/predpisy_bd/ 
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bankopojištění, můţeme označit za obecně platné, nicméně ne vţdy platné bez výhrady. Asi 

nejlepším příkladem je získání pojištění úvěru, případně hypotéky, u kterého platí, ţe čím 

výraznější výši úvěru pojištění kryje, tím je pochopitelně vyšší i pojistné. Je zřejmé, ţe čím 

vyšší pojistné klient následně platí, tím více tuto moţnost zvaţuje a získání pojištění je tak 

záleţitostí delšího rozmýšlení.  

  

1.5 Příčiny vedoucí k využití konceptu bankopojištění  

Byť jsou příčiny vstupu bank do bankopojištění, tedy poskytování pojistných produktů 

docela zřejmé, u pojišťovacích institutů uţ nemusí být tyto důvody tak jasné. Víceméně přesto 

můţeme předpokládat, ţe koncept bankopojištění je přínosem pro všechny zúčastněné strany.  

Na důvody, cíle, výhody a nevýhody s jakými se finanční subjekty rozhodují pro vyuţití 

bankopojištění, se v dalších odstavcích zaměříme na pohled jak ze strany zúčastněných bank, 

pojišťoven, tak i klientů.  

1.5.1 Důvody z pohledu bank  

Příčin vstupu bank do bankopojištění existuje nesmírné mnoţství, mezi něţ patří 

například intenzivní konkurence a soutěţení mezi jednotlivými bankami, která má za následek 

sniţování příjmů banky a zvyšování marketingových či administrativních nákladů. Dalším 

hlavním důvodem je moţnost zvýšení návratnosti aktiv. Návratnost aktiv (tzv. ukazatel ROA) 

je významný ukazatel rentability a výnosnosti. Pokud banka diverzifikuje produkty, pak 

získává dodatečné zdroje z poplatků, čímţ při stejné hodnotě aktiv můţe zvýšit ROA. Jelikoţ 

výnosnost ovlivňuje i další ukazatele jako aktivitu, likviditu či zadluţenost podniku, proto je 

koncept bankopojištění pro banku jistě výhodným tahem. Mezi další hlavní důvody patří: 

 efektivní vyuţití širokého portfolia vlastních klientů 

 daňové výhody, pokud banka nabízí produkt ţivotního pojištění, protoţe tyto výhody 

jsou určeny z většiny jen poskytovatelům ţivotního pojištění 

 pestrá škála nabízených finančních produktů p ro klienty 

 zvyšování produktivity a kvalifikace zaměstnanců nabízením rozsáhlejší palety 

finančních produktů 

 sniţování fixních nákladů a profitování z provizí a zisků, poněvadţ nabídka pojistných 

produktů přispívá k mnohem efektivnějšímu vyuţívání poboček bank a ke sniţování 

počtu zaměstnanců, tyto úspory se odhadují aţ o 20 – 40 %  
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 banka je schopna lépe přizpůsobit své produkty potřebám klientů prostřednictvím 

integrovaných finančních sluţeb  

 cenné informace, které přináší pojišťovny, se můţou stát pro banky velmi důleţitým 

zdrojem pro tvorbu inovací, a tak se banka dostává do konkurenčně výhodné pozice  

 demografické faktory, jako neustálý pokles populace, či stárnutí obyvatelstva, mají za 

následek, ţe poptávka po ţivotním či penzijním pojištění bude rok od roku vyšší, coţ 

je velkou příleţitostí pro banky zařadit tyto produkty do svého portfolia, aktivně 

reagovat na poptávku klientů a zvýšit svůj zisk23 

 

1.5.2 Důvody z pohledu pojišťoven 

Logickým důvodem vstupu pojišťoven do kooperace s bankami je otevření se nové 

a rozsáhlé klientely banky pro pojišťovnu. Jelikoţ v dnešní době téměř kaţdý vyuţívá sluţeb 

banky, u pojišťoven tato tendence ještě není tak samozřejmá jako u bank. Proto pojišťovny 

budou vstupovat do bankopojištění a vyuţívat široké portfolio klientů i pro své účely. Nejenţe 

můţe nabízet jednoduchý produkt ve velké míře bez individuálního vyřízení, zároveň bude 

mít přístup do databáze klientů banky, kterým můţe nabízet produkty vyţadující individuální 

přístup a uzavření náročnějšího kontraktu s klientem.24 Mezi další významné příčiny se řadí: 

 inovace efektivnějšího produktu ve spolupráci s bankou, jelikoţ sama pojišťovna by 

nebyla schopna této inovace  

 sníţení nákladů v závislosti na zprostředkovatelích, jejichţ odměny za uzavírání 

kontraktů dosahují vysoké výše. Toto tvrzení ovšem platí jen tehdy, pokud náklady na 

zprostředkovatele budou opravdu niţší, neţ- li provize bankám za uzavření pojistných 

produktů. K dalším úsporám dochází v podobě sníţení administrativních 

a investičních nákladů pojišťoven. Pakliţe se sniţují náklady, automaticky se zvyšuje 

obrat výnosnosti, sniţují se ceny pojistného produktu či sluţeb a pojišťovna si zvyšuje 

svou konkurenceschopnost.  

 vyuţití dobrého jména banky pro svou obchodní značku a prosazení se díky této 

spolupráci se zavedenou bankou 

 moţnost získat kapitál přímo od spolupracující banky pro své potřebné činnosti  

 

                                                 
23

 ZIELKE, C: Výhody a nevýhody bankopojištění. Pojistný obzor 1999, č. 7 
24

 Pokud banka pojišťovně tento přístup do své databáze povolí. 
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1.6 Nevýhody pro banky a pojišťovny 

Rozšíření škály produktů můţe vést ke komplikovanějšímu řízení a je potřeba více 

kvalifikovaných pracovníků, kteří dobře znají produkty. Z dlouhodobého hlediska však tato 

investice do lidského kapitálu přináší jednoznačně konkurenční výhody. Ovšem i přesto se 

vyskytuje několik nevýhod jak na straně bank, tak i pojišťoven. 25 

1.6.1 Nevýhody z pohledu bank 

Velkou nevýhodou ze začátku je finančně i organizačně náročný vstup bank 

a pojišťoven do bankopojištění, poněvadţ je potřeba vysoce kvalifikovaný personál, který 

bude schopen nabízet nové produkty. Taktéţ sloţité technologické postupy vyţadují 

kvalifikovaný personál, který očekává vysokou odměnu za svou práci, coţ vede 

v krátkodobém horizontu k omezeným synergickým efektům. K  dalším nevýhodám můţeme 

zařadit: 

 narušení ochrany bezpečnosti dat, při propojování informačních systémů  

 nedůvěra klientů, kteří jsou zvyklí na svého pojistitele a nemají zájem vyzkoušet jinou 

formu pojištění 

 vyšší náklady na IT techniku, které jsou spojeny s vyššími investicemi do výpočetní 

techniky z důvodu propojování informačních systémů 

 problémy s produkty neţivotního pojištění, kdy je potřeba náročně spravovat expertízy 

v případech pojistných událostí či kalkulace pravděpodobnosti 

 moţnost nesouladu způsobu prezentování marketingových aktivit mezi bankou 

a pojišťovnou, nebezpečí, ţe odlišné podnikové kultury nebudou společně fungovat26 

1.6.2 Nevýhody z pohledu pojišťoven 

Stejně jako u bank mezi nevýhody bankopojištění členíme vysoké investice do informačních 

technologií či neslučitelné podnikové kultury a marketing pojišťovnen a bank. Mezi další 

nevýhody z hlediska vstupu pojišťoven do bankopojištění patří: 

 nová konkurence 

                                                 
25

 KORAUŠ, A. Bankopoisťovníctvo.(37) 
26,24 

ZIELKE, C: Výhody a nevýhody bankopojištění. Pojistný obzor 1999, č. 7 
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 nezájem ze strany klientů, jako u bank tak i u pojišťoven je nevýhodou, ţe klienti 

nebudou mít zájem o tuto novinku v rámci pojišťovnictví a nebudou chtít vyzkoušet 

tuto formu pojištění 

 ztráta klasických forem prodeje pojistných produktů27 

 

1.7 Výhody a nevýhody bankopojištění z pohledů klienta 

1.7.1 Výhody pro klienty 

Rozvoj bankopojištění  v sobě tedy zahrnuje zjednodušení pro klienty, kdy pod jednou 

střechou naleznou vše - zaloţí si účet, uzavře si pojištění, stavební spoření a třeba i penzijní 

připojištění. Banka není jen místem, kam klient nosí příkazy k úhradě a pouze vkládá a vybírá 

peníze, ale je tady moţnost, ţe mu pracovník - poradce - zpracuje finanční analýzu, ve které 

rozebere rodinnou finanční situaci klienta a nabídne mu řešení jak s penězi výhodně naloţit.28 

Výhodou pro klienty jsou moţné niţší ceny, které jsou nabízeny v rámci úspor nákladů jak 

díky komplexnější nabídce produktů, tak i z mnoha důvodů týkajících se 

konkurenceschopnosti. Taktéţ tyto další výhody popsány níţe jsou pro klienty vyzývající: 

 jednodušší platba pojistného v rámci jednoho finančního institutu 

 úspora časových moţností klienta, nemusí obcházet nespočet finančních institucí 

a všude čekat fronty, všechny jeho poţadavky jsou vyřízeny v rámci jedné instituce 

a bez nadbytečné administrativy  

 záštita banky za pojišťovnu, klienti mají zpravidla větší důvěru v banky, neţ- li 

v pojišťovny 

1.7.2 Nevýhody pro klienty 

Je třeba však říci, ţe díky bankopojištění dochází ke vzájemnému propojení bank 

a pojišťoven v rámci finančních skupin, čímţ se potom klient pokud vyuţije moţnosti "vše 

pod jednou střechou" dostává do situace, ţe všechny smlouvy a všechny své finanční 

prostředky má v rámci jedné finanční skupiny a přestává diverzifikovat portfolio. Coţ můţe 

být pro klienta velice riskantní, pokud se daná instituce dostane do problémů. Dalšími 

moţnými nevýhody jsou: 

                                                 
 
28

 POHANKOVÁ, E. Bankopojištění – nová cesta ke klientovi? [online]2002. [cit.2010/02/16]. Dostupný na 

 WWW: http://www.finance.cz/zpravy/finance/21845-bankopojisteni-nova-cesta-ke-klientovi-/> 
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 moţnost rizika vzniku monopolu, pokud bankopojišťovna dosáhne velkého trţního 

podílu 

 jednostranné informace, kterými můţe bankopojišťovna zavádět zákazníka pro své 

výhodnější situace 

 existence moţného ohroţení rozsáhlých osobních dat klienta u jedné instituce  

 pro náročnější klienty můţe být nevýhodou nemoţnost výběru specializovaného 

pojistného produktu, který není v kompetenci bankopojišťovny 

 

Dle mého názoru je koncept bankopojištění výhodou pro všechny strany. Především pro 

klienty je to úspora času. Klienti, kteří mají zájem uzavřít jednoduché pojištění, jistě ocení to, 

ţe nemusí navštívit minimálně dvě instituce, v některých případech čekat v zástupech, neţ se 

dostanou na řadu a vyřídí potřebné. Banky zajisté ocení zpestření svého portfolia o další 

finanční produkty, kterými mohou lákat zákazníky. Pro pojišťovny je největším důvodem 

získání nových potencionálních klientů, jeţ se díky nabídce nových produktů bank dozví 

o moţnosti pojištění a toto pojištění uzavřou, aniţ by předtím vůbec měli zájem samostatné 

pojištění uzavírat. 

 

1.8 Modely bankopojištění 

Bankovní pobočková síť jako distribuce pojistných produktů je velmi úspěšná na 

určitých evropských trzích. Vztah mezi bankami a pojišťovnami můţe nabízet neuvěřitelné 

výhody, které jsou závislé na tom, jako se daný model implementuje a vykonává. Ve většině 

případů respondenti věří, ţe banka je důleţitý distribuční kanál pro pojišťovatele. Taktéţ se 

povaţuje za významnou skutečnost, ţe přístup pojišťovatelů k zákazníkům banky zlepšuje 

prodej a profit pro pojišťovatele a ţe banky dostávají provize za prodej pojistných produktů, 

ale i příleţitost udrţet si zákazníky prostřednictvím nabídky širší škály finančních produktů.  

Ve všeobecném vnímání existuje pět bankopojistných modelů: 

 Čistý distributor (Pure distributor) 

 Strategické aliance (Strategic alliances)  

 Joint ventures 

 Vertikální integrovaní hráči (Verticaly integrated players)  

 Integrovaná strategie (Integrated Stretegy)29 

 

                                                 
29

 KORAUŠ, A. Bankopoisťovníctvo.(str. 72,73) 
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Existuje mnoho společností, které vyuţívají více modelů najednou, ačkoliv jeden 

model má dominantní sklon. Dalším faktem je, ţe velmi málo evropských hráčů má 

v současnosti plnou integrovanou nabídku. Celkově neexistuje jediný model, který vymezuje 

úspěch bankopojištění nebo jeden model, který pracuje na daném trhu správně.  

1.8.1 Čistý distribuční model 

Tento model distribuuje přes síť vícenásobné produkty. Obchod je řízený jako 

makléřský obchod. Banka hledá alternativní cesty zvyšování příjmů při minimalizaci rizika. 

Banka nabízí makléřovi základ k pojišťovací činnosti, a ten zase na oplátku platí provize za 

kaţdou prodanou pojistku.30  

1.8.2 Strategický alianční model 

V tomto modelu banka prodává své vlastní produkty a produkty jen jedné pojišťovací 

společnosti.31 

1.8.3 Joint Ventures 

Joint Ventures se vytváří mezi bankou a pojišťovnou. Kaţdá strana je zástupcem 

jiných aspektů strategií, jako například distribuce produktů, sluţby zákazníkům, značka atd. 

Bankovní i pojišťovací produkty jsou poskytovány distribučním kanálem, který je vlastněn 

Joint Venture. V tomto případě dochází k synergickému efektu, nejen co se týká výhod pro 

jednotlivé subjekty, které se Joint Venture zúčastňují. Banky získávají z vědomostí pojišťoven 

a minimalizují vlastní investice. Pojišťovací společnost získává přístup k trhu a dodatečnému 

distribučnímu kanálu.32 

1.8.4 Vertikálně integrovaní hráči  

K danému modelu existují dva přístupy. První je, ţe banka prodává vlastní bankovní 

a pojistné produkty prostřednictvím bankovní sítě. Druhý znamená, ţe banka prodává vlastní 

bankovní a pojišťovací produkty prostřednictvím své pojišťovací společnosti jako 

i prostřednictvím jiných distribučních kanálů.33  

                                                 
30,31, 32,33 

KORAUŠ, A. Bankopoisťovníctvo.(str. 73,74) 
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1.8.5 Integrovaná strategie 

Tady jsou nepatrné rozdíly mezi bankovními a pojišťovacími produkty, které se 

prodávají prostřednictvím bankovních, ale i pojišťovacích distribučních sítí.34 

                                                 
34

 KORAUŠ, A. Bankopoisťovníctvo.(str. 73,74) 
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2 Charakteristika českého trhu bankopojištění  

Na českém finančním trhu figurují v současnosti jak struktury holdingového typu, tak 

také strategičtí partneři. Další domácí bankopojišťovny pak představují různé kombinace 

kapitálového propojení a smluvních vztahů. Najdeme zde banky vlastnící majoritní podíly 

pojišťoven či pojišťovnu, která vlastní banky, stejně jako banky s minoritními podíly na 

pojišťovnách a pojišťovny s minoritními podíly na bankách. Kromě vzájemných majetkových 

podílů jsou oba sektory propojeny také řetězcem úvěrů a vkladů, prostřednictvím dluhopisů, 

hypotečních zástavních listů a rovněţ prostřednictvím mimobilančních a různých nepřímých 

vztahů.  

Některé bankopojišťovací struktury v ČR začaly rovněţ důsledně vyuţívat společ ný 

marketing a profilují se před veřejností jako jedna firma pod společným obchodním názvem. 

Příkladem můţe být ING ČR, která kromě banky a pojišťovny zahrnuje další typy finančních 

institucí. Pojišťovny vlastněné Českou spořitelnou a Komerční bankou nesou ve svých 

názvech jména svých mateřských společností a mohou proto těţit ze společného marketingu, 

coţ představuje další výhodu vedle rozsáhlých pobočkových sítí těchto bank. V podobně 

výhodné situaci se nalézá také ČSOB pojišťovna.   

Často zmiňované daňové důvody svým významem v ČR zaostávají za relativně 

novějším fenoménem, kterým se stávají hybridní a vzájemně podmíněné produkty spojující 

v sobě prvky jak bankovních, tak pojistných produktů. Banky a pojišťovny jsou schopné 

společně ve vzájemné spolupráci rychle reagovat na měnící se potřeby a poţadavky klientů, 

pro které se dnes například stává stále aktuálnější potřeba vlastního zajištění na penzi a jsou 

proto často nuceni pozvolna měnit tradičně vţité přístupy ke spoření.  

V propojování obou sektorů mohou hrát významnou roli také vnitřní procesy. Ačkoli 

stupeň centralizace řízení rizik v bankopojišťovacích strukturách se v ČR v současnosti nalézá 

na různých stupních, sníţení celkové úrovně potenciálních rizik je jedním z dalších důvodů 

hovořících ve prospěch vytvoření bankopojišťovací skupiny. Váha jednotlivých typů 

finančních institucí ve skupině měřená velikostí jejich aktiv hovoří velmi často ve prospěch 

bank. Bankovní sektor ČR v současné době disponuje aktivy, která tvoří asi desetinásobek 

aktiv sektoru pojišťoven. Tato převaha bank nad pojišťovnami je viditelná i v největších 

bankopojišťovacích strukturách v ČR. Ve skupině tří největších zřetelně dominují skupiny 

zastřešené bankami. Při bliţším pohledu je však patrné, ţe tyto tři struktury sice dispo nují 

více neţ 50% trţními podíly v oblasti aktiv bankovního sektoru a kumulovaných aktiv obou 

sektorů, na pojišťovacím trhu jsou však zastoupeny mnohem menšími podíly. Teprve šest 



22 

 

největších bankopojišťovacích struktur získává nadpoloviční postavení i mezi pojišťovnami. 

Výjimkou zůstává předepsané pojistné neţivotního pojištění, kde se tato skupina největších 

hráčů na trhu pouze blíţí 50%. Z pohledu trţního podílu panuje tedy mezi bankopojišťovnami 

největší konkurence na trhu neţivotního pojištění.35 

 

2.1 Identifikace bankopojišťoven na trhu ČR 

V této podkapitole mé práce budu popisovat jednotlivé banky a jejich spolupracující 

pojišťovny, které poskytují bankopojistné produkty. V první části je vloţena tabulka 3.1 

obsahující seznam bank, které úzce spolupracují s pojišťovnami a nabídka jejich 

bankopojistných produktů.  

  

Tabulka 3.1: Přehled bankopojišťoven a jejich bankopojistných produktů 

Banka Pojišťovna Bankopojistné produkty 

Česká spořitelna, a.s. 
Pojišťovna České spořitelny, a.s. Životní pojištění  

Kooperativa, pojišťovna, a. s. Neživotní pojištění 

ČSOB, a.s. ČSOB Pojišťovna, a. s. Životní pojištění, neživotní pojištění 

GE Money Bank, a.s. 

Amcico pojišťovna, a.s. 

Úrazové pojištění STANDARD, 
Cestovní a úrazové pojištění 
STANDARD, Cestovní pojištění 
Travel Plus 

Chartis, a.s. Pojištění zneužití platební karty  

POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, 
a.s. 

Pojištění klienta – ztráta 
zaměstnání, plná pracovní 

neschopnost, trvalá invalidita, pro 
případ smrti AutoPROTECT - 
připojištění k havarijnímu pojištění  

Generali pojišťovna, a.s. 
Povinné ručení, havarijní pojištění, 

majetkové pojištění 

Kooperativa, pojišťovna, a. s. Povinné ručení, havarijní pojištění  

Servisní pojišťovna, a.s. Povinné ručení, havarijní pojištění  

Česká pojišťovna, a. s. Povinné ručení, havarijní pojištění  

ING Životní pojišťovna, a.s., Životní pojištění  

Uniqa Pojišťovna, a.s. Povinné ručení, havarijní pojištění  

ING Bank N.V. ING Životní pojišťovna, a.s., Životní pojištění  

                                                 
35

 DAVIDOVÁ , P., JIRKA, J.  Bankopojištění v ČR nepatří jen do oblasti teorie, [online].2004 

[cit.2008/02/16].Dostupný z WWW: 

http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2004/cl_04_040617a.html  

http://www.cnb.cz/cnb/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=116&p_VER_ID=998&p_DATUM=15.03.2010&p_ROL_KOD=1
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Pojišťovna Bankopojistné produkty Bankopojistné produkty 

Komerční banka, a.s. 

Komerční pojišťovna, a. s. 

Životní pojištění, Úrazové pojištění 
(Patron), Cestovní pojištění KB, 
Pojištění ztráty/krádeže platební 

karty (Merlin) 

Česká pojišťovna, a. s. 
Pojištění vozidel, majetkové 
pojištění 

LBBW Bank CZ a.s. Chartis, a.s. 
Pojištění zneužití platební karty, 
Cestovní pojištění  

Poštovní spořitelna, 
a.s. 

ČSOB Pojišťovna, a. s. 

Pojištění platebních karet, Cestovní 

pojištění, Povinné ručení, Havarijní 
pojištění, Pojištění domácností, 
Úrazové pojištění, Pojištění 
odpovědnosti za škodu 

PPF banka a.s. ČSOB Pojišťovna, a. s. Pojištění platebních karet 

Raiffeisenbank a.s. 

Generali pojišťovna, a.s. Životní pojištění  

Uniqa Pojišťovna, a.s. 
Pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla, Pojištění k platebním 
kartám, Cestovní pojištění 

UniCredit Bank, a.s. 

Generali pojišťovna, a.s. Pojištění zneužití platební karty, 
Cestovní pojištění  

Aviva životní pojišťovna, a.s. Životní pojištění  

Volksbank CZ, a.s. 
Victoria Volksbanken pojišťovna, 
a.s. 

Životní pojištění, Úrazové pojištění, 
Pojištění léčebných výloh pro cesty 

a pobyt v zahraničí, Pojištění 
privátního majetku, Cestovní 
pojištění, Pojištění zneužití platební 

karty 

Waldviertler 
Sparkasse  

ČSOB Pojišťovna, a. s. 
Pojištění ztráty nebo krádeže 
platební karty, Cestovní pojištění 

D. A. S. Pojišťovna právní 
ochrany, a.s. 

Pojištění právní ochrany pro řidiče 
motorového vozidla 

Zdroj: vlastní zpracování, Materiály z webových stránek jednotlivých bank 

 

V druhé části jiţ budu konkrétně popisovat jednotlivé banky, které budou součásti 

analýzy v další kapitole. Klíčovým kritériem pro výběr těchto bank je jejich trţní podíl. 

Vycházela jsem z výročních zpráv jednotlivých bank za rok 2008, jelikoţ rok 2009 ještě není 

u všech bank zveřejněn. Zaměřím se tedy na největší banky na trhu ČR, které poskytují 

studentské účty a zároveň bankopojistné produkty. Souhrn těchto bank se nachází v tabulce 

http://www.cnb.cz/cnb/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=160&p_VER_ID=1001&p_DATUM=15.03.2010&p_ROL_KOD=1
http://www.cnb.cz/cnb/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=110&p_VER_ID=1007&p_DATUM=15.03.2010&p_ROL_KOD=1
http://www.cnb.cz/cnb/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=152&p_VER_ID=1002&p_DATUM=15.03.2010&p_ROL_KOD=1
http://www.cnb.cz/cnb/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=146&p_VER_ID=999&p_DATUM=15.03.2010&p_ROL_KOD=1
http://www.cnb.cz/cnb/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=114&p_VER_ID=999&p_DATUM=15.03.2010&p_ROL_KOD=1
http://www.cnb.cz/cnb/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=112&p_VER_ID=1001&p_DATUM=15.03.2010&p_ROL_KOD=1
http://www.cnb.cz/cnb/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=168&p_VER_ID=1004&p_DATUM=15.03.2010&p_ROL_KOD=2
http://www.cnb.cz/cnb/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_lang=cz&p_SEQ_ID=168&p_VER_ID=1004&p_DATUM=15.03.2010&p_ROL_KOD=2
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3.2. Všechny tyto banky budou jednotlivě představeny a obzvlášť u České spořitelny, 

Komerční banky a ČSOB uvedu jejich dceřinné pojišťovací společnosti, které nesou ste jný či 

podobný název jako banky a jsou jedny z největších hráčů na trhu ČR a taktéţ upřesním 

portfolio jejich produktů, jeţ nabízí svým klientů. Představení spolupracujících pojišťoven, se 

kterými banky poskytují cestovní pojištění a pojištění platebních karet proti odcizení a ztrátě 

se nachází v příloze č. 2. 

 

Tabulka 3.2: Přehled vybraných bankopojišťoven a jejich bankopojistných produktů 

Banky 
Čistý zisk 2008 v 

mld. Kč 

Česká spořitelna, a.s. 15,813 

Komerční banka, a.s. 13,233 

UniCredit Bank, a.s. 4,912 

GE Money Bank, a.s. 2,973 

Raiffeisenbank a.s. 1,401 

ČSOB, a. s.  1,034 

Volksbank CZ, a.s. 0,339 
 Poštovní spořitelna je součástí ČSOB, a.s.  

Zdroj: vlastní zpracování, Vývoj zisku 2004-2008 [online] Dostupné na www: 

http://www.bankovnipoplatky.com/vyvoj-zisku-bank-2004-2008-8357.html  

2.1.1 Česká spořitelna, a.s. 

Česká spořitelna má 5,3 milionu klientů, coţ hovoří zcela jasně o jejím pevném postavení na 

českém trhu. Od roku 2000 je Česká spořitelna členem silné středoevropské Erste 

Group s více neţ 17 miliony klientů. V červenci roku 2001 úspěšně dokončila svou 

transformaci, která se zaměřila na zlepšení všech klíčových součásti banky. Česká spořitelna 

je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na místní správu 

a samosprávu. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací 

a v poskytování sluţeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem 

5,3 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna jiţ vydala více neţ 3 mil. 

platebních karet, disponuje sítí 655 poboček a provozuje více neţ 1190 bankomatů. Na 

českém kapitálovém trhu patří Česká spořitelna mezi významné obchodníky s cennými 

papíry.36 

                                                 
36

 Česká spořitelna, a. s. [online]. [cit.2010/02/27] Dostupné na WWW: 

http//www.csas.cz/banka/menu/cs/banka/nav10002_profil  
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 Česká spořitelna, a.s. spolupracuje s Pojišťovnou České spořitelny a.s., Vienna 

Insurance Group v oblasti ţivotního pojištění a s Kooperativou, a.s. v oblasti neţivotního 

pojištění.(viz příloha č. 2) Mezi bankopojistné produkty v rámci spolupráce s Pojišťovnou 

České spořitelny a.s., Vienna Insurance Group patří: Ţivotní pojištění (Flexibilní ţivotní 

pojištění FLEXI, Investiční ţivotní pojištění, Kapitálové ţivotní pojištění KAPITÁL, 

Flexibilní ţivotní pojištění JUNIOR, Úvěrové ţivotní pojištění, Úvěrové ţivotní pojištění 

HYPOTÉKA, Úvěrové pojištění KVATRO, Komplexní pojištění pro účastníky penzijního 

připojištění)  

2.1.2 Komerční banka, a.s. 

Komerční banka je univerzální bankou se širokou nabídkou sluţeb v oblasti drobného, 

podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky 

nabízejí další specializované sluţby, mezi které patří penzijní připojištění, stavební spoření, 

factoring, spotřebitelské úvěry a pojištění, dostupné prostřednictvím sítě poboček KB, 

přímého bankovnictví a vlastní distribuční sítě.  

Sluţby samotné Komerční banky vyuţívalo téměř 1,63 milionů zákazníků 

prostřednictvím 394 poboček a 673 bankomatů po celé České republice a také formou 

telefonního, internetového a mobilního bankovnictví. V rámci pobočkové sítě Banka 

vybudovala 20 specializovaných business center pro střední podniky a municipality a 4 centra 

pro velké podniky. V průběhu roku 2008 dosáhl průměrný počet zaměstnanců skupiny KB 

čísla 8 804. Kreditní rating Komerční banky byl v některých případech vyšší neţ rating České 

republiky, coţ odráţí kapitálovou sílu, výbornou likviditu a zdravé hospodaření této 

instituce.37  

Komerční banka poskytuje téměř všechny bankopojistné produkty ve spolupráci se svou 

dceřinnou společností Komerční pojišťovnou a jen dva produkty v rámci spolupráce s Českou 

pojišťovnou (autopojištění a pojištění majetku). Ţivotní pojištění je nabízeno jako pojištění 

schopnosti splácet k hypotečnímu úvěru Komerční banky, dále ţivotní pojištění Vital Junior 

byl vytvořen jako spořicí produkt, který při střednědobém nebo dlouhodobém spoření vytváří 

dostatečné finanční prostředky na podporu plánů dětí či vnoučat. Ţivotní pojištění Vital 

Renta, Vital Plán, Vital Invest je taktéţ spořicí produkt, který při střednědobém nebo 
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26 

 

dlouhodobém spoření vytváří dostatečné finanční prostředky pro uspokojení potřeb klientů. 

Dalším produktem nabízeným bankou je určen dětem a to Dětské ţivotní pojištění Brouček, 

a posledním ţivotním pojištěním je Vital Premium, coţ je taky klasické spořící ţivotní 

pojištění, avšak s nadstandardním zhodnocením vloţených prostředků a okamţitou likviditou. 

Vloţené pojistné je zhodnocováno po celou pojistnou dobu garantovanou technickou 

úrokovou mírou. Mezi nabídku neţivotního pojištění Komerční banky patří Úrazové pojištění 

Patron, Cestovní pojištění a pojištění platebních karet proti zneuţití Merlin. 

2.1.3 UniCredit Bank, a.s. 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. je evropskou bankou s dominantním postavením 

ve střední a východní Evropě. Díky tomu usnadňuje klientům mezinárodní obchod a kontakty 

s jejich partnery. UniCredit Bank Czech Republic a.s. zahájila svoji činnost na českém trhu 

v roce 2007. Vznikla integrací dvou dosud samostatně působících úspěšných bankovních 

domů HVB Bank a Ţivnostenské banky. UniCredit Bank a.s. je rychle se rozvíjející bankou, 

která nabízí širokou škálu kvalitních produktů pro firemní zákazníky i privátní klientelu. Je 

jednou z nejsilnějších bank na trhu v oblasti projektového, strukturovaného a syndikovaného 

financování Corporate Finance. Mimořádně silnou pozici si banka rovněţ vybudovala 

v oblasti akvizičního financování a také se řadí na první příčku ve financování komerčních 

nemovitostí. Zákazníci UniCredit Bank mají, mimo jiné, moţnost vyuţívat nabídku sluţeb 

pro financování projektů ze strukturálních fondů EU nabízených prostřednictvím Evropského 

kompetenčního centra UniCredit Bank. V oblasti sluţeb pro privátní klientelu je UniCredit 

Bank významným hráčem na trhu privátního bankovnictví, cenných papírů, kreditních karet 

a hypoték a velmi dobře si vede také v oblasti sluţeb pro zákazníky působících v oborech 

svobodných povolání (lékaři, soudci, advokáti, notáři apod.) Banka poskytuje bankopojistné 

produkty v rámci spolupráce s pojišťovnou Generali, a.s.38 

2.1.4 GE Money Bank 

GE Money Bank patří mezi největší české peněţní ústavy. Je univerzální bankou, která 

disponuje širokou sítí poboček a bankomatů. Své sluţby orientuje jak na občany, tak na malé 

a střední podniky. Její velkou výhodou je, ţe je součástí jedné z největších a nejsilnějších 

společností na světě. GE má diverzifikované portfolio průmyslových i finančních firem, které 
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generují vlastní finanční aktiva. Byla první velkou bankou v ČR, která představila 

plnohodnotný elektronický výpis z účtu, komunikaci s klienty pomocí zabezpečeného 

internetového chatu, odměňování klientů penězi za pouţívání platebních karet či analytickou 

nadstavbu Internet Banky, která umoţňuje získat kontrolu nad příjmy i výdaji a plánovaný 

osobní rozpočet nebo paušální běţný účet typu all inclusive pro drobnou a firemní klientelu.39 

Banka GE Money Bank spolupracuje s dvěma pojišťovnami, a to s Chartis a Amcico 

pojišťovna. 

2.1.5 Raiffeisenbank a.s. 

Raiffeisenbank a.s. poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum 

bankovních sluţeb soukromé i podnikové klientele. V roce 2006 zahájila spojování 

s eBankou, integrační proces obě banky dokončily v létě roku 2008. Raiffeisenbank obsluhuje 

klienty v síti více neţ 100 poboček a klientských center, poskytuje rovněţ sluţby 

specializovaných hypotečních center, osobních a firemních poradců. Raiffeisenbank a.s. od 

samého počátku aktivně nabízí sluţby s důrazem na zohlednění specifických potřeb klientů 

v různých regionech.40  Bankopojistné produkty jsou poskytovány v kooperaci s pojišťovnou 

Uniqa. 

2.1.6 Československá obchodní banka, a.s.  

Obchodní profil ČSOB zahrnuje tyto segmenty: fyzické osoby (retailová klientela), 

malé a středně velké podniky, korporátní klientela a nebankovní finanční instituce, finanční 

trhy a privátní bankovnictví. V retailovém bankovnictví v ČR působí společnost pod dvěma 

obchodními značkami – ČSOB a Poštovní spořitelna, která vyuţívá pro svou činnost rozsáhlé 

sítě České pošty. Klienti ČSOB jsou obsluhováni na 246 pobočkách v ČR. ČSOB i Poštovní 

spořitelna dále poskytují své sluţby prostřednictvím distribučních kanálů v rámci skupiny 

ČSOB a různých distribučních kanálů přímého bankovnictví. Skupina ČSOB je vedoucím 

hráčem na trhu finančních sluţeb v České republice a je součástí mezinárodní 

bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu Střední a východní 

Evropy.41  Československá obchodní banka začala spolupracovat s ČSOB Pojišťovna, a. s., 

která byla zaloţena v roce 1994. V rámci své spolupráce nabízejí tyto produkty: 
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 ČSOB Ţivotní pojištění Maximal Invest s jednorázovým vkladem a ČSOB Ţivotní 

pojištění Maximal/Optimal s pravidelnými platbami. Produkt Maxima Invest, je 

kombinací kapitálové garantované investice a zároveň má v sobě zabudovanou 

i pojistnou ochranu. Klient v rámci tohoto produktu můţe investovat do podílových 

fondů a současně být pojištěný pro případ invalidity následkem úrazu.  

 ČSOB pojištění k hypotékám ve třech variantách - schopnost splácet – nemovitost – 

domácnost 

 ČSOB pojištění k půjčkám ve dvou variantách - pro pojištění smrti, plné invalidity, 

pracovní neschopnosti nebo pojištění smrti, plné invalidity, pracovní neschopnosti, 

ztráty zaměstnání 

 Pojištění ke kartám – ztráta platební karty 

 Pojištění ke kartám – cestovní pojištění 

 Pojištění ke kartám – právní ochrana řidiče 

 ČSOB cestovní pojištění 

 ČSOB samostatné úrazové pojištění 

 Povinné ručení 

 Pojištění domácnosti domov Expres  

 Úrazové pojištění k dětskému kontu Slůně 

 

2.1.7 Poštovní spořitelna, a.s. 

Poštovní spořitelna nabízí v ČR své bankovní sluţby více neţ dvěma miliónům klientů 

v nejhustější síti obchodních míst a za výhodné poplatky. Poštovní spořitelna je součástí 

Československé obchodní banky, a.s., která je největší bankou se sídlem v České republice 

a střední Evropě měřeno hodnotou aktiv. Poštovní spořitelna je průkopníkem zcela nových 

bankovních sluţeb. V listopadu 2006 jako jediná spolu s ČSOB uvedla na trh sluţbu 

CashBack, která umoţňuje klientům vybrat hotovost z účtu prostřednictvím 2 500 pokladen 

v prodejnách Albert, Hypernova a v síti čerpacích stanic EuroOil (ČEPRO a.s.) bez 

jakýchkoli poplatků. V říjnu 2008 pak Poštovní spořitelna jako první česká banka nabídla 

svým zákazníkům komfortní sluţbu TV Banka, díky níţ mohou klienti ovládat své bankovní 

účty pomocí televizního ovladače.  Poštovní spořitelna je cenově výhodná velká banka na 
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českém trhu, jelikoţ neúčtuje poplatky za příchozí platby. Poštovní spořitelna spolupracuje 

s ČSOB pojišťovnou.42  

2.1.8 Volksbank CZ, a.s. 

Volksbank CZ, a.s. je univerzální obchodní banka se širokým spektrem produktů 

a sluţeb v oblasti drobného i podnikového bankovnictví. Během svého působení na českém 

trhu Volksbank získala pevnou pozici v segmentu středních a menších bankovních domů. 

Filozofie obchodní strategie Volksbank vychází především z orientace na klienta a jeho 

individuální potřeby a poţadavky, nabízí sluţby „šité na míru“ těchto potřeb. Banka 

spolupracuje s ČSOB pojišťovnou, a.s. a Victoria Volksbanken pojišťovnou a.s. 43 

 

2.2 Bankopojistné produkty  

Většina bank dnes na českém trhu nabízí produkty bankopojištění v návaznosti na 

celou řadu pojišťoven, eventuálně penzijních fondů. K těmto produktům patří především 

nabídka ţivotního pojištění v různých produktech (kapitálové ţivotní pojištění, investiční 

ţivotní pojištění, důchodové pojištění), u některých bank je to i distribuce produktů 

neţivotního pojištění. 

2.2.1 Životní pojištění 

Všechny produkty ţivotního pojištění jsou přirozené produkty, které patří k širokému 

sektoru finančních sluţeb. Rozhodnutí o typech pojišťovacích produktech, které se mají 

prodávat v bankopojišťovacích operacích, velmi úzce souvisí s metodami distribuce, které se 

plánují pouţít. To je proto, ţe úsilí a odbornost potřebná k prodeji produktů musí zohledňovat 

schopnosti a nákladnou základnu vybraných distribučních metod. Produkt, který je velmi 

sloţitý pro existující distribuční kanály na prodej, nebude úspěšný v operacích či v prodejních 

objemech či zisku. Oproti tradičním pojišťovacím produktům bankopojišťovny vyvinuly 

speciální produkty na vyplnění určitých potřeb, které vycházejí z bankovních transakcí, nebo 

rozšiřují určité produkty, aby se stály více atraktivními a lehce pouţivatelnými pro zákazníka. 

Tyto produkty můţou být rozdělené do třech kategorií:44 
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 Poštovní spořitelna [online].[cit.2010/03/05] Dostupné na WWW:http://www.postovnisporitelna.cz/O-
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 finanční produkty 

 depozitní produkty 

 balíčky jednoduchých standardních produktů 

2.2.1.1 Finanční produkty 

Finanční instituce, která poskytuje půjčky či úvěry fyzickým osobám je znepokojená, 

ţe v případě dřívější smrti či trvalé invalidity dluţníka, se zbylá půjčka či úvěr stane 

nenávratným: To nastane, pokud finanční postavení doteď ţijících členů rodiny znamená, ţe 

nezaplacená částka není návratná nebo věc koupená na půjčku můţe být neprodejná či 

prodejní cena není dostačující na splácení půjčky. 

Úvěrové pojištění – úvěrové pojištění se nabízí v případech, kdyţ se poskytne půjčka 

zákazníkovi a slouţí jako dodatečná ochrana pro banku a taky jako finanční ochrana 

zákazníkovo majetku v případě jeho smrti na zaplacení půjčky.  

Kontokorentní pojištění – banky obyčejně nabízí svým klientům kontokorentní produkty. Je 

to vlastně automatický úvěr do předem stanovené výše. Pro zákazníky pobírající mzdy je to 

obyčejně dvoj či aţ trojnásobek jejich měsíčního platu. Tento produkt nemá určený čas 

splácení. Výplata je uloţená v bance a úvěr zůstává do předepsané výše. 

Splácení kapitálu – pro úvěry na hypoteční, studijní, osobní či obchodní účely existují 

splátky pomocí pojišťovací politiky. Klient je zodpovědný za úvěr a platí bance jenom úroky 

z úvěru. Taky dostane dotaci, která má krytí stejné výše úvěru a s trváním rovným době 

splácení úvěru. Pojistné je určená tak, aby mohlo pokrýt celou výši úvěru. Politika je vţdy 

úlohou pro banku a slouţí jako nástroj splácení za podmínek či klient je naţivu nebo není. 45 

2.2.1.2 Vkladové produkty 

 Druhá kategorie těchto speciálních produktů se skládá z  tzv. vkladových produktů. 

Hlavními typy vkladových produktů jsou vkladové pojištění, pojištění cílových úspor a čisté 

investiční produkty.  

Vkladové pojištění - uţitek je navrhnutý tak, aby přitáhl veřejnost na vklady peněz s účastí 

bank. Můţou se nabízet všechny vkladové účty, ale obyčejně je potřebný minimální zůstatek. 

Úroveň pokrytí je obyčejně určen faktory, jako je cena a dodatky. Moţný produkt je úrovňové 

pojištění s pojistným měnícím se kaţdý rok. Jinou moţností je nabídka pojištění pro případ 

smrti při úraze. 
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Pojištění cílových úspor – toto pojištění se nabízí při speciálních vkladových účtech, kde je 

potřeba systematické vkládání finančních prostředků na dosáhnutí předpokládané cílové 

výšky. Ovšem kdyţ vkladatel zemře nebo utrpí trvalou invaliditu, rozdíl mezi cílovou sumou 

a stavem na účtu je vyplacený vkladatelovi. Pojištění se nabízí jen na doţití či v kombinaci 

s pojištěním na trvalou invaliditu.  

Čisté investiční produkty  – tyto produkty nemají ţádné pojišťovací prvky, tj. ţádné riziko. 

Jsou tradiční doménou bank, ale v některých oblastech se těší příznivým daňovým úlevám, 

pokud jsou nabízené pojišťovnou.46 

 

2.2.1.3 Balíčky jednoduchých standardních produktů  

Tyto produkty jsou obyčejně skupinovou politikou. Pro klienta je tato varianta 

levnější, jelikoţ náklady jsou niţší, kdyţ si klient koupí balíček, neţ kdyby kupoval produkty 

samostatně. Jsou obyčejně prodávané zaměstnanci banky, proto je potřebné, aby nebyly příliš 

komplikované.47  

 

Na českém trhu máme moţnost vybrat si z velké nabídky ţivotních pojištění, které se 

liší různou pojistnou ochranou. Pokud si vybíráme smlouvu, měli bysme hledět na to, aby 

byla flexibilní, tj. aby vyhovovala individuálním poţadavkům klienta. Při uzavření musíme 

hledět na primární účel pojištění. Můţeme si zvolit od rizikových pojistek, které slouţí 

výlučně ke krytí rizik. Veškeré zaplacené pojistné jde právě na rizikovou sloţku přes 

kapitálové pojistky garantující výplatu určité částky nebo důchodu buď po skončení pojistné 

doby nebo vyplacení částky oprávněným osobám v případě úmrtí pojištěného. Chceme- li 

spíše zhodnotit své vloţené prostředky, pak se nabízí investiční ţivotní pojištění, které 

umoţní investovat peníze podle vlastního uváţení. Mezi druhy ţivotního pojištění můţeme 

řadit: 

 rizikové - slouţí primárně k zajištění blízkých osob, bez spoření 

 kapitálové - spojuje širokou ochranu zdraví a ţivota s výhodným spořením  

 flexibilní - komplexní zajištění rizik podle potřeb pojištěné osoby 

 investiční - vyšší zhodnocení vloţených prostředků neţ u kapitálového ţivo tního 

pojištění 
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 důchodové - základním cílem je zvýšení ţivotního standardu v seniorském věku48 

2.2.2 Neživotní pojištění 

Jedná se zejména o pojištění osob, majetku a odpovědnosti. Od ţivotního pojištění se 

liší především tím, ţe pracuje s absolutně náhodnými jevy. Neţivotní pojištění není 

rezervotvorné, nefunguje tedy za jinými účely, neţ je krytí rizika. Značně se také liší 

kalkulace rizikového netto pojistného u ţivotního a neţivotního pojištění. Rozsah 

pojišťovaných rizik je na rozdíl od ţivotního pojištění u neţivotního velmi obsáhlý. Právě 

v tomto odvětví platí známé pořekadlo "pojistit se dá cokoliv, jen je otázka za kolik". Mezi 

druhy neţivotního pojištění patří: 

2.2.2.1 Pojištění osob 

 Úrazové pojištění 

 Důchodové pojištění 

 Pojištění dětí a mládeţe 

 Pojištění ušlého výdělku – pojištění pobytu v nemocnici, pojištění dlouhodobé péče, 

pojištění stomatologické péče, pojištění závaţných onemocnění 

2.2.2.2 Pojištění odpovědnosti 

 Zákonné a smluvní pojištění odpovědnosti 

2.2.2.3 Pojištění majetku osob 

 Pojištění k půjčkám 

 Pojištění domácností, budov, staveb a bytů 

 Pojištění ztráty, krádeže platební karty  

Pojištění k platebním kartám určené jejím drţitelům jako ochrana finančních prostředků 

v případě ztráty  karty, tj. odcizení, pohřešování nebo zničení. Vztahuje se na neoprávněné 

pouţití platební karty v důsledku její ztráty. Zahrnuje rovněţ krádeţ hotovosti, ztrátu 

osobních dokladů nebo klíčů odcizených nebo ztracených společně s platební kartou. Pojištění 

má celosvětovou platnost. Pojištění poskytuje jistotu při pouţívání platební karty, pokrývá 

rizika důsledků ztráty karty. Poskytuje krytí důsledků ztráty nebo krádeţe karty.  

Mezi další přednosti patří úhrada finančních prostředků při neoprávněném pouţití 

karty, ochrana peněz několik hodin (dle jednotlivých bankopojišťoven) před nahlášením 
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ztráty nebo odcizení karty, úhrada poplatků na vydání náhradní karty, ochrana v případě 

krádeţe hotovosti vybrané kartou nebo na přepáţce pobočky loupeţným přepadení po 

vybrání, náhrada nákladů na výrobu nových klíčů od místa trvalého bydliště do určité výše,  

úhrada poplatků za pořízení nových osobních dokladů a fotografií či úhrada poplatků za 

ztracený/odcizený mobil a peněţenku atd. Pojištění k platebním kartám je pro mě klíčové, 

jelikoţ se mu budu věnovat i v další kapitole, kde budu analyzovat, jak ho poskytují 

jednotlivé bankopojišťovny v rámci studentských účtů.  

2.2.2.4 Cestovní pojištění 

Cestovní pojištění umoţní vycestovat do zahraničí s vědomím jistoty, ţe jsme 

zabezpečeni pro případ onemocnění, úrazu, ztráty zavazadel nebo jiných nesnází. Cestovní 

pojištění můţe v sobě zahrnovat pojištění léčebných výloh, cestovní úrazové pojištění, 

pojištění odpovědnosti za škodu v rámci cestovního pojištění, pojištění zavazadel, pojištění 

stornovacích poplatků, tj. nákladů souvisejících se zrušením cesty. Stejně tak jako poj ištění 

platební karty, tak i cestovní pojištění bývá většinou součástí studentských účtů, proto i toto 

pojištění budu v další kapitole více rozebírat.  

2.2.2.5 Pojištění právní ochrany  

Cílem pojištění právní ochrany je podpora pojištěného při prosazování jeho právních 

zájmů.49 

2.2.2.6 Pojištění podnikatelských subjektů 

2.2.3 Problémy související s komercializací produktů neživotního pojištění 

v bankách 

K nejvýraznějším problémům, se kterými se setkává komercializace produktů neţivotního 

pojištění v bankách, patří:50 

 psychologické a konkurenční faktory 

 specifika distribuce neţivotního pojištění 

 vnitřní organizace a struktura distribuce  

 nutnost špičkové kvality sluţeb  

 zavedení důvěryhodného a jednoduchého produktu 
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2.2.3.1 Psychologické a konkurenční faktory 

Jedním z důvodů nabídky produktů neţivotního pojištění bankovními subjekty je snaha 

udrţet si nynější klientelu a zároveň rozšířit svůj podíl na trhu. Expanze elektronického 

peněţního styku značně omezila osobní kontakty banky a klienta. Právě prodej neţivotního 

pojištění můţe absenci těchto kontaktů vhodně kompenzovat. Zavedením produktů 

neţivotního pojištění banka demonstruje zájem o různorodost potřeb svých klientů 

a o ochranu jejich majetku. Pokud se daří upoutat pozornost klientů novinkami, roste 

i komerční úspěšnost bankovního personálu. Bude důleţitá nejen škála nabízených produktů, 

ale i podmínky, za kterých budou poskytovány.51 

2.2.3.2 Specifika distribuce neživotního pojištění 

Nejen prodej neţivotního pojištění, ale i následný servis, to znamená likvidace pojistných 

událostí, resp. realizace pojistného plněn, vyţadují odborný a kvalifikovaný přístup. Dalším 

zdrojem divergence je odlišný postoj bank a pojišťoven k riziku. Ten je zjevný ve vztazích ke 

klientům nízkých věkových kategorií, bohatým klientům a k podnikatelské klientele viz 

tabulka 3.3.52 

 

Tabulka 3.3: Postoj bank a pojišťoven k riziku u vybraných skupin klientů 

Skupina klientů Postoj bank Postoj pojišťoven 

Mladá klientela 

Preferovaná skupina - snaží 
se ji oslovit, získat a rozšířit 
tak pole své působnosti do 

budoucnosti 

Méně preferovaná skupina - z 
důvodu podstatné vyšší 

rizikovosti 

Bohatá klientela 
Preferovaná skupina - je 

lukrativním a vyhledávaným 
subjektem 

Preferovaná skupina - bohatství, 
značný majetek a jeho 

rozmnožování je finančními 
odborníky považované za faktor 

zvyšující riziko, ale výnosné 

Podnikatelé Preferovaná skupina - 
žádoucí druh klientely 

Preferovaná skupina - pojištění 

podnikatelských rizik je činností 
výnosovou 

Zdroj: vlastní zpracování,  KORAUŠ, A. Bankopoisťovníctvo.(str. 92)   
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3 Analýza bankopojistných produktů ve vybraných 

bankách v České republice 

V této kapitole se nejdříve zaměřím na metodiku výzkumu, přesněji vysvětlím, co je 

mým předmětem analýzy, jak budu získávat data, jejich zpracování atd. Dále pak budu 

zjišťovat povědomí klientů bank o bankopojistných produktech. Zaměřila jsem se na klienty - 

studenty, kteří mohou být pro banky velmi důleţitými zákazníky z hlediska moţnosti dlouhé 

potencionální spolupráce. A v poslední řadě provedu samotnou analýzu jednotlivých 

bankopojistných produktů poskytovaných vybranými bankopojišťovnami (viz tabulka 4.1) 

v rámci balíčků sluţeb studentského účtu. Z výčtu mnohých bankopojistných produktů se 

zaměřím pouze na pojištění k platebním kartám. A to na pojištění proti odcizení či krádeţi 

platební karty a cestovní pojištění. 

3.1 Metodika analýzy 

3.1.1 Přípravná fáze  

V přípravné fázi výzkumu je třeba definovat cíl práce. Důleţitým aspektem této části 

je taktéţ zhotovit si plán provádění výzkumu. Předmětem výzkumu je analyzovat 

bankopojistné produkty v rámci studentských balíčků na trhu ČR a povědomí klientů 

o moţnostech bankopojištění.  

Cílem práce je analýza bankopojistných produktů, komparace poskytování 

v jednotlivých bankách na trhu ČR a jejich výhodnost z pohledu klienta. 

Mezi dílčí cíle výzkumu patří identifikace bankopojišťoven, bankopojistných produktů 

a zjištění potřeby jednotlivých klientů pomocí dotazování. Mezi klíčové prvky analyzování 

patří trţní podíl jednotlivých bankopojišťoven, poskytování studentských účtů, kvalita 

a především cenové podmínky bankopojistného produktu v rámci celkového balíčku sluţeb.  

3.1.2 Realizační fáze  

Pro provedení analýzy konkurence byly vyuţity informace z primárních 

i sekundárních zdrojů. Z výčtu moţných přístupů a metod jsem zvolila metodu dotazování pro 

sběr a následný rozbor primárních informací pro shrnutí do výsledku. Primární informace 

jsem se snaţila získat metodou dotazování pomocí e-mailu a taktéţ osobním dotazováním. 

Sekundární informace byly získány především z interních statistik, výročních zpráv, 

propagačních materiálů a především webových stránek jednotlivých bank.  
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Z těchto získaných dat byly vybrány pouze ty informace, které jsou důleţité pro 

samotnou analýzu. Data byla technicky zpracována pomocí programu Microsoft Excel 

a textového editoru Microsoft Word, kde byly přehledně vloţeny do tabulek, slovně popsány, 

vytvořeny grafy a vyvozeny výsledky.  

 

3.2 Povědomí studentů o bankopojistných produktech 

Jak uţ jsem se zmínila, zaměřila jsem se na studenty, jelikoţ pro banky jsou velmi 

zajímavými klienty. Je totiţ dosti pravděpodobné, ţe vzdělaní lidé jednou mohou být úspěšní 

a tudíţ mohou mít dostatek peněţních prostředků, které budou mít uloţené či je budou 

zhodnocovat, právě v té bance, na kterou jsou zvyklí a tento účet jiţ nezruší. A právě to je 

důvodem, ţe v poslední době se začaly na trhu ob jevovat v hojné míře výhodné studentské 

účty. Studentský účet je zaloţen stejně jako běţný účet, jen s tím rozdílem, ţe banka vyţaduje 

potvrzení o studiu. Některé banky ho vyţadují kaţdý rok, jiné například v 26 letech apod. 

Charakteristická je celá řada sluţeb, která je poskytována k tomuto účtu. Bývá to vedení účtu 

za niţší poplatek či zdarma, různé platební karty, internetové bankovnictví, kontokorentní 

úvěr, úvěr na studium, připsání peněţních prostředků, studentské karty, slevy ve spolupráci 

s partnery a v neposlední řadě to bývá pojištění platební karty pro případ ztracení či krádeţe, 

ale i pojištění léčebných výloh pro cesty do zahraničí.  

Prostřednictvím dotazníku (viz příloha č. 1) jsem zjišťovala znalost a spokojenost 

respondentů s bankopojištěním na českém trhu. Tato analýza spočívala v statistickém 

průzkumu, kdy jsem 100 studentům zejména vysokých škol a zároveň majitelům 

studentských účtů poloţila několik otázek ohledně bankopojištění.  

 

První otázkou jsem se studentů ptala, jestli se vůbec někdy setkali s pojmem 

bankopojištění. Dle grafu 4.1 lze říci, ţe kladně odpovědělo pouze 38 lidí. Tato skutečnost 

byla pro mě překvapující uţ z toho důvodu, ţe nejméně polovina dotázaných byla 

z ekonomických oborů a přesto ani polovina respondentů neodpověděla kladně. 
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Graf 4.1: Povědomí studentů s pojmem bankopojištění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Další otázku jsem poloţila uţ jen těmto 38 studentům, kteří se setkali s pojmem 

bankopojištění. Tázala jsem se, zda vůbec přesně ví, co tento termín znamená. Z toho 43 % 

respondentů věděli, co bankopojištění znamená, 29 % si nebyli jistí a zbylých 28 % vůbec 

netušili, oč se jedná (viz graf 4.2). 

Graf 4.2: Povědomí studentů s pojmem bankopojištění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dále jsem u studentů chtěla zjistit na kterou banku a pojišťovnu si vzpomenou jako 

první. Nejčastěji vyslovovaná byla Komerční banka a Česká pojišťovna. Českou pojišťovnu 
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vyslovilo 64 studentů, coţ je markantní rozdíl oproti dalším pojišťovnám. 14 studentů si 

vzpomnělo na Kooperativu, 6 studentů na Allianz a Axu, 4 studenti na Generali (viz graf 4.4). 

U bankovních institucí takovýto velký rozdíl nebyl, jelikoţ za Komerční bankou, kterou 

vyslovilo 38 studentů, se ihned umístila Česká spořitelna s 32 uvedeními a 26 krát se objevila 

Československá obchodní banka (viz graf 4.3). Zajímavým zjištěním bylo, ţe pokud student 

uvedl např. Komerční banku, nikdy v následující otázce nenapsal Komerční pojišťovnu, nebo  

kdyţ uvedl Československou obchodní banku, pak se nestalo, aby uvedl i ČSOB pojišťovnu. 

Z toho vyplývá, ţe studentům tyto kooperace bank s pojišťovnami nejsou natolik známé, aby 

se jim ihned vybavily. 

Graf 4.3: Podíl jednotlivých bank v povědomí studentů  Graf 4.4: Podíl jednotlivých pojišťoven 

 

Zdroj: vlastní zpracování      Zdroj: vlastní zpracování 

  

V šesté otázce jsem se dotazovala, u jakých bank mají studenti zaloţené své 

studentské účty. Graf 4.5 nám zobrazuje, ţe 34 studentů uvedlo Českou spořitelnu, hned 

v závěsu byla Komerční banka a ČSOB uvedlo 26 studentů. Studentský účet zaloţený u 

Poštovní spořitelny má dle mého průzkumu 6 respondentů.  

Graf 4.5: Podíl jednotlivých bank, u kterých mají respondenti zaloţené studentské účty 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Při otázce, zda banka nabídla studentům při zřizování studentského účtu nějaké 

pojištění, mi 64 % odpovědělo kladně (viz graf 4.6). Dle mého názoru negativní odpovědi 

byly způsobeny tím, ţe si to respondenti jiţ nepamatovali.  

 

Graf 4.6: Moţnost pojištění v rámci studentského účtu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Další otázka se tedy zúţila na 64 respondentů, kteří mi měli sdělit, zda mají uzavřené 

pojištění proti odcizení či ztrátě platební karty. Z grafu 4.7 je patrné, ţe 64 studentů má toto 

pojištění uzavřeno 28.  

 

Graf 4.7: Podíl zaloţených pojištění v  rámci studentských účtů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pak mě zajímalo, jaké je vůbec riziko, ţe student ztratí nebo mu někdo odcizí platební 

kartu. A následující otázkou jsem zjišťovala, jestli studenti někdy o platební kartu takovým to 

způsobem přišli. Graf 4.8 zobrazuje, ţe pouhých 12 % ztratilo nebo jim byla odcizena 

platební karta. To asi vysvětluje, ţe většina studentů nemá uzavřeno toto pojištění.  

 

Graf 4.8: Podíl studentů, kterým byla odcizena, nebo kteří ztrat ili platební kartu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Studenti, kteří nemají uzavřené pojištění proti ztrátě a odcizení platební karty, mi 

odpovídali na otázku, zda mají zájem uzavřít toto pojištění v nejbliţší době. Dle očekávání 

vidíme, ţe v grafu 4.9 kladně odpovědělo nejmenší počet studentů 14 %, záporně odpovídalo 

28 % a nevědělo 36 %.  

Graf 4.9: Podíl studentů, kteří uvaţují o uzavření pojištění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Mým druhým bankopojistným produktem, na který jsem se zaměřila, je cestovní 

pojištění. Pro zjištění, jaká je situace na trhu, kolik studentů je pojištěno pro své cestování 

v rámci studentského účtu, mi odpovědělo 24 %, ţe toto pojištění uzavřené mají. 62 % 

respondentů nemá a 14 % neví (viz graf 4.10).  

Graf 4.10: Podíl studentů, kteří mají sjednané cestovní pojištění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Poslední otázkou jsem chtěla zjistit, zda by studenti uvítali nějaké další pojištění 

v rámci svého studentského účtu. Z grafu 4.11 je patrné, ţe 50 % to je jedno, 48 % jasně 

odpovědělo ne a jen 2 studenti by si přáli další pojištění. Z toho je naprosto zřejmé, ţe většina 

studentů nemá nijak zvlášť zájem o jakékoliv pojištění v rámci svého účtu.  

Graf 4.11: Podíl studentů, kteří by uvítali další pojištění v  rámci svého účtu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3 Shrnutí 

Tímto dotazníkem jsem u studentů zjistila, ţe i kdyţ se většina z nich 

s bankopojištěním setkala, ovšem netuší, co to znamená. Jelikoţ na dotaz, zda se setkali 

někdy s pojmem bankopojištění, mnozí odpověděli záporně, ačkoliv v další otázce uváděli, ţe 

jim banka nabízela pojištění. Způsobené to bude tím, ţe tento pojem se velmi málo uţívá. 

Pokud zrovna nejste studenty ekonomické fakulty nejlépe oboru bankovnictví, finance či 

pojišťovnictví, opravdu nemáte moţnost se s tímto pojmem setkat. Kdyţ někdo tento pojmem 

zaregistroval, většinou netušil, co přesně znamená. U otázky, která banka se studentům 

vybaví jako první, byla nejčastěji uváděna Komerční banka, Česká spořitelna 

a Československá obchodní banka. Dle očekávání ve většině případů respondenti uváděli 

stejnou banku, u které mají zaloţený účet. Tyto tři banky jsou jasnými favority, jelikoţ jsou 

i největšími bankami na trhu ČR a poskytují obdobné balíčky v rámci studentských účtů. 

U stejné otázky, ovšem která pojišťovna se vybaví studentům jako první, na plné čáře vyhrála 

Česká pojišťovna. Česká pojišťovna má totiţ dlouhou tradici v ČR a taktéţ útočí na 

potencionální klienty masivní reklamou, tudíţ není divu, ţe se z velké části vybavila téměř 

všem respondentům. Jak uţ jsem se zmiňovala, ani jeden ze studentů neuvedl zároveň banku 

a pojišťovnu, které spolu kooperují. I kdyţ se to nabízí stejnými či podobnými názvy jako 

např. Komerční banka a Komerční pojišťovna, Česká spořitelna a Pojišťovna České 

spořitelny, ČSOB a ČSOB pojišťovna. Jasným důsledkem toho je to, ţe mnozí ani netuší, ţe 

tyto pojišťovny existují. V dalších otázkách jsem se zaměřila jiţ na produkty bankopojištění, 

tedy především na produkty pojištění platební karty proti ztrátě a odcizení a na cestovní 

pojištění. Nejdříve jsem chtěla zjistit, zda byla studentům vůbec nabídnuta moţnost pojištění 

při zaloţení studentského účtu. 64 respondentům tato moţnost nabídnuta byla, ovšem 

36 odpovědělo záporně. Toto číslo mě docela zarazilo, jelikoţ v dnešní době téměř všechny 

banky, které poskytují studentské účty, nabízí pojištění, alespoň k platebním kartám. Mým 

moţným vysvětlením je, ţe tito studenti, kteří si zakládali studentský účet před více jak 4 lety, 

a nemají ţádné uzavřené pojištění v rámci studentského účtu, zapomněli, ţe jim tato moţnost  

byla nabídnuta a automaticky odpověděli ne. Pak se ještě nabízí moţnost u studentů starších 

26 let, ţe v době, kdy si zakládali účet, banky neměly ještě ve svém portfoliu bankopojistné 

produkty a tudíţ nemohly klientům tyto sluţby nabízet.  Z těch 64 studentů, kterým bylo 

nabídnuto pojištění, jsem zjistila, ţe menší polovina 44 % má uzavřené pojištění proti 

odcizení a ztrátě platební karty a 62 % má uzavřené cestovní pojištění. Větší míra uzavření 

cestovního pojištění je patrnější, poněvadţ mladí lidé, studenti cestují hodně a rádi, je to 
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trend, ţivotní styl dnešní doby a studenti se raději pojistí proti riziku nějaké nepříjemné 

situaci v zahraničí. Proč je míra pojištění proti ztrátě a odcizení platební karty menší, je vidět 

v grafu 4., který zobrazuje pouhých 12 % studentů, kteří ztratili svou platební kartu. Jelikoţ to 

není častým jevem, studenti raději postupují riziko ztráty platební karty, neţ-li finančně 

náročnější riziko potencionální pojistné události v zahraničí. Studentů, kteří mají uzavřené  

pojištění proti ztrátě a odcizení platební karty, jsem se tázala, jestli platí a kolik platí ročně za 

toto pojištění. 69 % studentů platí a to v nejčastějším rozmezí od 200,- Kč do 400,- Kč. Z toho 

18 % studentů uvedlo, ţe platí více jak 500,- Kč ročně. V další otázce jsem se zaměřila na 

studenty, kteří nemají uzavřené pojištění proti ztrátě a odcizení platební karty. Zajímalo mě, 

zda někdy uvaţovali nebo uvaţují o dodatečné sjednání výše zmíněného pojištění. Z 36 

studentů uvaţuje o tomto pojištění pouhých 18 %. Posledním dotazem na studenty bylo, zda 

by uvítali v rámci svého studentského účtu další jiné pojištění. 50 % tázaných je to zcela 

jedno a 48 % přímo vyjádřilo nesouhlas. Tudíţ je nad míru jasné, ţe studenti nestojí o ţádné 

další pojištění, především nestojí o zvýšení svých nákladů, které by jim s pravděpodobností 

další pojištění sebou přineslo.  

Obecně tedy můţu tvrdit, ţe studenti si nepřejí zvyšování svých nákladů na úkor sníţení 

jakéhokoliv rizika. Potřebují mít balíček sluţeb nastaven tak, aby pokryl jejich základní 

potřeby.  

3.4 Analýza balíčků služeb určené studentům 

Většina bank nabízí několik variant sestavení účtu studentovi na míru. Pro moţné 

srovnání produktů vybraných institucí, jsem zvolila nejjednodušší variantu, kterou nabízí 

všechny banky. Veškeré informace jsou čerpány z webových stránek jednotlivých bank.  

Tabulka 4.1 Banky a po jišťovny, které poskytují vybrané bankopojistné produkty  

Banky Spolupracující pojišťovny 

Česká spořitelna, a.s. Kooperativa, pojišťovna, a. s. 

Komerční banka, a.s. Komerční pojišťovna, a. s. 

ČSOB, a. s. ČSOB Pojišťovna, a. s. 

Poštovní spořitelna ČSOB Pojišťovna, a. s. 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.4.1 Česká spořitelna – osobní účet Student  

Česká pojišťovna nabízí vedení účtu zdarma, student obdrţí k účtu platební kartu 

MasterCard Standard Partner. Další základní parametr je telefonní a internetové bankovnictví 

24 h denně a jednoznačnou výhodou jsou výběry z bankomatů české spořitelny zdarma. Navíc 

kaţdý rok student dostane za kartu ISIC 200,- Kč. 

Jako bankopojistný produkt si student uzavře cestovní pojištění Varianta A, ve kterém 

jsou zahrnuty léčebné výlohy do 1,5 mil. Kč nebo do 3 mil. Kč, odpovědnost za škodu, ztráta 

zavazadel, široký rozsah pojistného kryti při cestách do zahraničí. Přehled všech variant 

cestovního pojištění je zahrnut v tabulce 4.2 

Tabulka 4.2: Varianty Cestovního pojištění 

  Léčebné výlohy Měsíční pojistné 

Varianta A do 1,5 mil. Kč 35,- Kč 

Varianta B do 3 mil. Kč 55,- Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, Česká spořitelna, a. s. [online]. [cit.2010/03/09]. Dostupné na WWW: 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/product_cs_141.xml  

 

Druhým bankopojistným produktem je pojištění karty a osobních věcí, coţ znamená, 

ţe pojišťovna uhradí náklady na odcizené osobní věci do výše dle jednotlivých variant 

pojištění (viz tabulka 4.3), náhrady se vztahují na mobil, MP3 přehrávač, dioptrické brýle, 

doklady, klíče od auta či bytu atd., pojištění všech neoprávněných transakcí provedených před 

blokací karty. 

Tabulka 4.3: Varianty pojištění platební karty proti odcizení a ztrátě  

Varianty 
pojištění 

Neoprávněné 
karetní operace 
- limit na kartu 

v tis. Kč 

Vyzvednutá 
hotovost při 
přepadení - 

limit na kartu v 
tis. Kč 

Sdružený limit 
pro osobní věci* 
- limit na kartu v 

tis. Kč 

Celková 
pojistná 
ochrana 
v tis. Kč 

Pojistné 
za měsíc 

v Kč 

P 10 10 10 20 40 15 

P 30 30 10 25 65 27 

P 60 60 10 30 100 60 
 
*Sdruţený limit kryje následující rizika: doklady, klíče, peněţenku, příruční zavazadlo, dioptrické brýle, 

multimediáln í přehrávač, zneuţit í mobilního telefonu, poplatek za blokaci SIM karty mobilního telefonu, 

odcizení mobilního telefonu, poplatek za vydání nové karty  

Zdroj: vlastní zpracování, Česká spořitelna, a. s. [online]. [cit.2010/03/09]. Dostupné na WWW: 

http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/product_cs_141.xml  
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3.4.2 Komerční banka - studentský účet G2 

Komerční banka nabízí studentům studentský účet G2, který obsahuje mezinárodní 

elektronickou platební kartu Maestro a mezinárodní embosovanou kartu MasterCard. 

Internetové a telefonické bankovnictví Mojebanka, výběry hotovosti z bankomatů KB, jeden 

výběr měsíčně hotovosti z bankomatů v zahraničí. Aktivní uţivatel obdrţí 333,- Kč ročně 

a 200,- Kč jednou za ISIC kartu. Za vedení studentského účtu G2 zaplatí student 20,- Kč 

měsíčně. 

Cestovní pojištění je v rámci účtu zdarma. Pojištění se vztahuje na neomezený počet 

soukromých a pracovních zahraničních cest začínajících a končících v České republice. 

Pojištění je účinné pouze v zahraničí a to v průběhu souvislých 60 dní od zahájení cesty.  

Pojištění zahrnuje tyto rizika, které jsou uvedeny v tabulce 4.4 

Tabulka 4.4: Maximální pojistné plnění v rámci cestovního pojištění 

Pojištění pro případ akutního zdravotního stavu  
Max. pojistné 

plnění v Kč 

Léčebné výlohy v případě akutního zdravotního stavu 1 000 000 

Lékařský převoz a repatriace 1 000 000 

Návštěva blízkou osobou v nemocnici 50 000 

Převoz zesnulého 100 000 

Předčasný nutný návrat do vlasti 50 000 

Náhradní pracovník 50 000 

Úrazové pojištění 
Max. pojistné 

plnění v Kč 

Pojistná částka zákl. úrazového pojištění pro případ trvalých následků úrazu 1 000 000 

Pojistná částka zákl. úrazového pojištění pro případ smrti následkem úrazu 1 000 000 

Pojištění právní pomoci 
Max. pojistné 

plnění v Kč 

Právní pomoc 25 000 

Náklady na doručení kauce 150 000 

Ztráta osobních dokladů 5 000 
Zdroj: vlastní zpracování, Komerční banka[online].[cit.2010/03/09] Dostupné na WWW: 

http://www.komercpoj.cz/cz/  

 

Pojištění platební karty proti ztrátě a odcizení pokryje velký rozsah rizik - nejde jen 

o zneuţití karty, ale také o krádeţ hotovosti, osobních dokladů nebo klíčů, mobilního telefonu 

či zboţí zakoupeného kartou KB. Je to ochrana proti neoprávněným karetním transakcím 

provedeným před stoplistací a proti všem transakcím provedeným off- line do půlnoci dne, 
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kdy stoplistace proběhla. Za pojištění platební karty student zaplatí 23,- Kč měsíčně. Výše 

pojistné ochrany v jednotlivých poloţkách je zobrazena v tabulce 4.5 

 

Tabulka 4.5: Výše pojistné ochrany v rámci pojištění platební karty proti odcizení a ztrátě  

Výše pojistné ochrany 

Neoprávněná platba kartou         do 30 000 Kč  
Vzniku nákladů na náhradu nebo opravu zboží zakoupeného kartou KB   do 20 000 Kč  

Neoprávněný výběr kartou na pobočce KB nebo z bankomatu KB   do 10 000 Kč 
Krádež hotovosti vybrané kartou z bankomatu nebo na bankovní přepážce do 5 000 Kč  

Vznik nákladů na výrobu nových klíčů     do 5 000 Kč  
Neoprávněný výběr kartou jiné banky z bankomatů jiných bank   do 5 000 Kč  
Vznik nákladů na volání a zasílání SMS/MMS z odcizeného mobilního 
telefonu do 5 000 Kč  

Vznik nákladů na pořízení nového mobilního telefonu    do 3 000 Kč  

Vznik nákladů na pořízení nových osobních dokladů     do 1 000 Kč 

do 84  000 Kč celkem 
Zdroj: vlastní zpracování, Komerční banka[online].[cit.2010/03/09] Dostupné na WWW: 

http://www.kb.cz/cs/seg/seg2/products/merlin.shtml 

3.4.3 ČSOB - Studentské konto Plus 

Studentské konto Plus nabízí platební kartu Visa Classic Student, telefonní 

a internetové bankovnictví, výběry z bankomatů ČSOB zdarma, všechny odchozí a příchozí 

elektronické platby zdarma. 

Cestovním pojištěním lze hradit lékařské ošetření včetně, ošetření zubů pro utišení 

akutní bolesti, pojištění odpovědnosti za škody na zdraví, pojištění odpovědnosti za škody na 

majetku (viz tabulka 4.6). Pojištění není nutné před cestou do zahraničí aktivovat.  

 Tabulka 4.6: Varianty cestovního pojištění 

Varianta 

Lékařské 

ošetření v 

Kč 

Pojištění 

odpovědnosti 

za škody na 

zdraví v Kč 

Pojištění 

odpovědnosti 

za škody na 

majetku v Kč 

Trvalé 

následky 

úrazu v 

Kč 

Smrt 

následkem 

úrazu v 

Kč 

Pojištění 

zavazadel 

v Kč 

Měsíční 

pojistné 

v Kč 

Standard 1 000 000 300 000 100 000 x x  25 

Exclusive 2 000 000 1 000 000 500 000 200 000 200 000 x 84 

Gold 2 000 000 1 000 000 500 000 200 000 200 000 20 000 117 
Zdroj: vlastní zpracování, Československá obchodní banka[online].[cit.2010/03/09] Dostupné na WWW:  

http://www.csob.cz/cz/Lide/Pojisteni/Stranky/Pojisteni-pro-cesty-do-zahranici-k-p latebnim-kartam.aspx 
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Pojištění karty a osobních věcí zahrnuje vydání náhradní karty, ochranu v případě 

krádeţe hotovosti vybrané kartou nebo na přepáţce pobočky loupeţným přepadením do dvou 

hodin po úhradě finančních prostředků při neoprávněném pouţití karty, ochranu peněz 

120 hodin před nahlášením ztráty nebo odcizení karty, úhradu poplatků na vybrání. Taktéţ je 

pojištěna náhrada nákladů na výrobu nových klíčů od místa trvalého bydliště aţ do výše 

4.000 Kč, úhrada poplatků za pořízení nových osobních dokladů a fotografií na tyto dokladu 

do výše 2.000 Kč a úhrada poplatků za ztracený či odcizený mobil a peněţenku. Varianty 

pojištění platební karty proti odcizení a ztrátě jsou zobrazeny v tabulce 4.7 

Tabulka 4.7: Varianty pojištění platební karty proti odcizení a ztrátě  

Varianta 

Roční limit 

pojistného 

plnění 

Limit pojistného 

plnění při 

odcizení 

hotovosti 

Celková 
pojistná 
ochrana 

Roční 

pojistné 

(jednorázo

vé) 

Basic do 15 000 Kč 2 000 Kč 17 000 Kč 12,5 Kč 

Classic do 50 000 Kč 5 000 Kč 55 000 Kč 38 Kč 

Super do 85 000 Kč 10 000 Kč 95 000 Kč 67 Kč 

Premium do 150 000 Kč 15 000 Kč 165 000 Kč 87,5 Kč 

Extra do 200 000 Kč 20 000 Kč 220 000 Kč 108 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, Československá obchodní banka[online].[cit.2010/03/09] Dostupné na WWW: 

http://www.csob.cz/cz/Produktovy-katalog/Pojisteni/Pojisteni-ztraty-kradeze-platebni-karty/Stranky/Varianty-

pojisteni.aspx 

3.4.4 Poštovní spořitelna – Postžiro Junior 

Postţiro Junior je osobní účet pro občany ČR ve věku od 15 do 26 let, který je zřízen 

a veden zdarma, taktéţ veškeré příchozí platby jsou zdarma. Lze vyuţívat elektronické 

bankovnictví. K účtu je vydána mezinárodní platební karta Maxkarta, která je vedena za 

měsíční poplatek 5,- Kč. 

Cestovní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh pro cestu do zahraničí 

s moţností sjednání dalších druhů pojištění. Moţnost sjednání úrazového pojištění, pojištění 

odpovědnosti za škodu i pojištění zavazadel. Při sjednání limitu léčebných výloh 2,5 milionu 

Kč jsou doplňkové asistenční sluţby zdarma. Sazby za pojištění jsou různé, lze si vybrat 

pojištění jen po Evropě do limitu výloh 1,5 mil. za 17, - Kč měsíčně atd. viz tabulka 4.8. 
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Tabulka 4.8: Varianty cestovního pojištění 

  Evropa Celý svět 

Limit výloh 1,5 mil.  2,5 mil.  1,5 mil.  2,5 mil. 

Měsíční poplatek v Kč 17,-  31,-     64,-  114,- 
 

Zdroj: vlastní zpracování, Poštovní spořitelna [online].[cit.2010/03/09]. Dostupné na WWW: 

 http://www.postovnisporitelna.cz/Fyzicke-osoby/Pojisteni/Stranky/Cestovni-pojisteni.aspx 

 

Pojištění platební karty je v rámci drţení Maxkarty automaticky zdarma. Pojištění je 

pro případ vzniku finanční ztráty z důvodu neoprávněného pouţití Maxkarty. Jelikoţ pojištění 

karty zajišťuje ČSOB pojišťovna, a.s., jsou podmínky pojištění naprosto stejné jako u ČSOB. 

(viz tabulka č. 4.7). Pojištěna je náhrada nákladů na výrobu nových klíčů od místa trvalého 

bydliště aţ do výše 4.000 Kč, úhrada poplatků za pořízení nových osobních dokladů 

a fotografií na tyto dokladu do výše 2.000 Kč a úhrada poplatků za ztracený či odcizený mob il 

a peněţenku 

3.5 Vyhodnocení 

Pro následné zhodnocení výše zmíněných informací, jsem si nasimulovala jednoduchý 

model, ve kterém student vyuţívá nejčastěji základní bankovní sluţby v měsíci v rámci svého 

balíčku studentského účtu. Vybrala jsem osm základních bankovních sluţeb, jeţ jsem 

analyzovala a cenově porovnávala u bank, ve kterých mají studenti dle dotazníku uzavřený 

studentský účet.  

Prvním kritériem je poplatek za vedení účtu pro studenty. Všechny bank poskytují 

vedení účtu zdarma, pouze Komerční banka má ve svém studentském účtu G2 tuto sluţbu 

zpoplatněnou. Jako druhé porovnávací kritérium jsem zvolila poplatek za pouţívání platební 

karty. U jediné České spořitelny mají studenti tento poplatek zdarma, všechny ostatní banky 

si účtují za tuto sluţbu, ačkoliv u Poštovní banky student zaplatí pouze 5,- Kč měsíčně.  

Výběr z bankomatu je další sluţbou, která je hojně vyuţívána a proto jsem určila 4 výběry 

z vlastního bankomatu v měsíci jako další kritérium. Všechny banky nabízí výběry z vlastních 

bankomatů zdarma. V dnešní době, kdy vládne téměř všude internet, je zcela na místě, ţe 

všechny banky poskytují internetové bankovnictví, v rámci balíčků pro studenty, zdarma. 

Další dvě kritéria taktéţ navazují na internetovou závislost, poněvadţ v elektronickém 

platebním styku je zapotřebí internet. Příchozí elektronické platby můţou studenti vyuţívat za 

nulový poplatek u všech bank v jakémkoliv mnoţství. Odchozí elektronické platby nabízí 

zdarma pouze Komerční banka a Československá obchodní banka. V  modelu jsem určila, ţe 
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student odešle do jiných bank pouze dvě elektronické platby v měsíci, následně jsem zjistila, 

ţe největší poplatky za tuto sluţbu si účtují v Poštovní spořitelně.  

Nyní se dostáváme k nejdůleţitějším kritériím, které se týkají bankopojistných 

produktů. Prvním porovnávaným bankopojistným produktem je cestovní pojištění. 

Z všemoţných variant cestovního pojištění jsem u všech bank vybrala ty nejzákladnější 

standardní moţnosti pojištění pro názornější porovnání, tzn., ţe pojištění platí po celém světě 

kromě ČR a limit léčebných výloh do cca 1,5 mil. Kč. Pouze Komerční banka poskytuje  

cestovní pojištění v rámci studentského účtu zdarma. Z průzkumu mezi studenty vyplynulo, 

ţe uzavřené cestovní pojištění mají zejména klienti Komerční banky. U ostatních bank si 

studenti musí za tuto sluţbu zvlášť zaplatit např. v Poštovní spořitelně je to 64,- Kč měsíčně, 

Česká spořitelna si účtuje 35,- Kč měsíčně. Pro méně náročné klienty, kterými většinou 

studenti bývají, se nabízí program Standard u ČSOB, který za 25,- Kč měsíčně pokryje 

pojistnou událost do 1,4 mil. Kč. Pro náročnější klienty, kteří často cestují a vyplatí se jim 

značně investovat do cestovního pojištění, nabízí nejlepší podmínky v rámci studentského 

účtu Československá obchodní banka. Program Exclusive či Gold zahrnují vysoké limity 

pojistné ochrany (viz tabulka č. 4.6) za výhodné ceny.   

Pokud by student nebyl klientem dané banky a uzavřel by si pojištění zvlášť 

u spolupracující pojišťovny jako samostatný pojistný produkt, je zřejmé, ţe by zaplatil daleko 

více (viz příloha č. 4). Z toho vyplývá, ţe pokud student cestuje, pak je pro něj nejlepší 

uzavřít si cestovní pojištění v rámci banky, u které má zaloţený účet.  

 

Druhým bankopojistným produktem, který  se nabízí k porovnání je poplatek za 

pojištění platební karty proti ztrátě a odcizení. Jediná Poštovní spořitelna upřednostňuje 

tuto sluţbu a nabízí ji ke své platební kartě určené studentům zcela zdarma. Z dalších bank 

poskytuje Komerční banka nejlepší podmínky, jelikoţ si účtuje 23,- Kč měsíčně, ovšem 

celková pojistná ochrana činí 84 000, Kč. Česká spořitelna nabízí ve svém programu P10 

pojistnou ochranu ve výši 40 000,- Kč za 15,- Kč měsíčně, coţ je oproti dalším programům 

přijatelné (viz tabulka č. 4.3). Nepřiměřené ceny pojištění k celkové pojistné ochraně jsou 

nabízeny Československou obchodní bankou (viz tabulka 4.7). 

 

Oba dva bankopojistné produkty v rámci jednoho účtu jsou nejvýhodnější u Komerční 

banky, která se oddálila od konkurence svou roční cenou 276,- Kč. Ceny za dané pojištění 

u ostatních bank se pohybují jiţ v  rozmezí od 600,- Kč do 768,- Kč, přičemţ 600,- Kč ročně 
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vyinkasuje Česká spořitelna. Vyuţívat tyto dvě pojištění u Poštovní spořitelny a ČSOB je 

taky nešťastným řešením, jelikoţ roční poplatek 768,- Kč a 756,- Kč opravdu není zcela 

vyhovující potřebám studentů. Taktéţ z dotazníku vyplynulo, ţe nejčastěji mají uzavřené 

pojištění proti odcizení a ztrátě platební karty či cestovní pojištění studenti, kteří mají 

zaloţený studentský účet v Komerční bance (viz příloha č. 3) 

 

Výsledkem celkové analýzy je shrnutí veškerých poplatků za výše zmíněné sluţby.  

V tomto mém nasimulovaném příkladu, kde zcela obyčejný student provádí nejzákladnější 

nutné transakce, při svých finančních moţnostech, dává přednost především nízkým cenám 

jednoduchých produktů v rámci balíčku studentského účtu. Výsledkem je, ţe pro studenta by 

bylo nejvýhodnější, zaloţit si studentský účet Student u České spořitelny, která za tento 

základní balíček sluţeb vyţaduje v celkovém ročním souhrnu 648,- Kč. Není tedy divu, ţe 

největší počet studentů dle dotazníku má zaloţený účet právě u této banky. Dvakrát dráţ 

vychází Studentské konto Plus u Československé obchodní banky. Zde je vidět, ţe studenti 

nejspíš nejsou pro ČSOB, a.s. upřednostňovanou klientelou, sice nabízí studentům tuto 

moţnost, avšak neočekává od toho velké výsledky. Celkový přehled u vybraných bank je 

zpracován v tabulce 4.9. a přehled u všech bank, které poskytují bankopojistný produkt 

a zároveň studentský účet je v příloze č. 5. 

Je velmi zajímavé, ţe i kdyţ Česká spořitelna si můţe dovolit nabídnout produkty za 

nízké ceny, jelikoţ její trţní podíl je natolik vysoký, ţe je těţko říci, zda by tyto ceny 

nabízela, i kdyby neměla takové moţnosti. Přesto je zřejmé, ţe i kdyţ z výčtu těchto bank, je 

na prvním místě z hlediska trţního podílu, mladé klientele nabízí velmi výborné podmínky při 

zaloţení účtu. Coţ je jasným potvrzením, ţe její strategií je investovat do mladých lidí - 

studentů, ze kterých se postupem času můţe stá t velmi ţádaná a lukrativní podnikatelská či 

bohatá klientela a trţní podíl se bude v dlouhodobém měřítku neustále zvyšovat. 
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Tabulka 4.9: Sluţby, p lacené studentem při pouţívání účtu v  jednotlivých bankách v Kč 

  
Česká 

spořitelna 
KB ČSOB 

Poštovní 
spořitelna 

Vedení účtu 0 20 0 0 

Poplatek za vlastnictví 
platební karty  0 58 45 5 

4x výběr z bankomatu 
vlastní banky  0 0 0 0 

4x příchozí elektronické 

platby 0 0 0 0 

2x odchozí elektronické 
platby 4 0 0 14 

Používání 

internetového 
bankovnictví  0 0 0 0 

Poplatek za cestovní 

pojištění  35 0 25 64 

Poplatek za pojištění 
platební karty proti 
krádeži a odcizení  15 23 38 0 

CELKEM za měsíc 54 101 108 83 

CELKEM za rok 648 1212 1296 996 

Celková cena pojištění 
za měsíc 50 23 63 64 

Celková cena pojištění 
za rok 600 276 756 768 

Zdroj: (vlastní zpracování) Materiály  z webových stránek a propagačních materiálů jednotlivých bank 
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4  Zhodnocení a trendy v bankopojištění 

Jak bylo zjištěno průzkumem mezi studenty, bankopojištění zdaleka ještě není tak 

rozšířené, jak by mělo být. Nejen, ţe málokterý student vyuţívá moţnosti bankopojištění, ale 

většina studentů ani netuší, co tento pojem znamená. Přesto, ţe jsem analyzovala pro studenty 

nejpřijatelnější bankopojistné produkty, jakými jsou cestovní pojištění a pojištění platební 

karty proti odcizení a ztrátě, většina studentů nemá ani o tyto produkty zájem, natoţ o nějaké 

další jiné bankopojistné produkty. Co je příčinou této situace a jak ji zlepšit ze strany 

finančních institucí. To jsou otázky, kterými se budu zabývat v této kapitole.  

 

4.1 Zefektivnění informovanosti o bankopojistných produktech 

Klienti, kteří nemají ţádné informace o moţnostech nabídky bankopojistných 

produktů, ani netuší, co tyto produkty obsahují, si pak pravděpodobně tyto produkty logicky 

nepořídí. Proto by bankopojišťovny měly zefektivnit informovanost o těchto produktech. 

Nejpůsobivější bývá reklama prostřednictvím médií a sdělovacích prostředků. Jelikoţ 

bankopojišťovny, které jsem analyzovala, jsou jedničkami na českém trhu, mají finanční 

prostředky, aby si mohly dovolit masivní reklamu, zaměřenou na tyto produkty. Sice je tato 

propagace z hlediska financí nejnáročnější, přesto nejvíce působivá. Pokud tento klient na 

základě reklamy či jiného podnětu má v úmyslu vyuţít některou z těchto sluţeb a má zájem se 

dále v tomto směru hlouběji informovat, pak je důleţitý další faktor a to kvalita bankovních 

zaměstnanců jako prodejců pojistných produktů. Tito zaměstnanci musí umět chytit šanci 

pevně do rukou. Aby zaměstnanci banky byli v této oblasti více proškolení a kvalifikovaní, 

a uměli poskytovat klientům daleko komplexnější informace a stali se lepšími prodejci 

daných produktů, musí být samozřejmě něčím motivováni. Nejvhodnější motivací je finanční 

odměňování, a to nejen za určité výsledky v prodeji produktů, které zaměstnanec prodá. 

Banky by měly svým zaměstnancům taktéţ poskytovat prodejní a produktové školení. Tyto 

školení by měly zabezpečit, aby zaměstnanci byli schopní přesvědčivě prodávat bankopojistné 

produkty a taktéţ je všechny přesně znát a chápat. Pokud sami zaměstnanci věří produktům, 

které prodávají, pak mají lepší pracovní výsledky.  

 

4.2 Investice do technologií 

Dalším potřebným faktorem pro zefektivnění informovanosti je vyuţívání technologií, 

jeţ pomáhají zaměstnancům stát se aktivnějšími v představování produktů. Bankovní personál 

by měl být mezi sebou propojen a měl by si navzájem pomáhat tak, aby nedošlo k tomu, ţe 
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sloţitější otázky zákazníka by nebyly zaměstnancem zodpovězeny, protoţe tento zaměstnanec 

by nebyl specialistou na danou oblast. Proto investice bankopojišťoven do technologií jsou 

důleţité, jelikoţ pomocí sítě můţou klientům poskytovat téměř veškeré informace.  

 

4.3 Využívání modelu CRM  

Velmi důleţitý faktor, který ovlivňuje úspěšnost banky je zefektivnění vztahů mezi 

bankou a klienty. Klient by měl být perfektně obslouţen, veškeré jeho potřeby a poţadavky 

by měly být v rámci moţností splněny. Zde se nabízí strategie CRM, která staví klienta na 

první místo.  

CRM vytváří intenzivnější vazby a účelovější selekce zákazníků a spočívá ve vývoji 

problémových řešení pro speciální segmenty klientů. Orientace na jednotlivé cílové skupiny 

jako výsledek segmentace zákazníků získává v rámci strategického umístění společnosti 

rozhodující význam. Empirické průzkumy ukazují, ţe náklady na udrţení stálých klientů jsou 

asi pět aţ sedmkrát niţší, neţ prostředky, které je třeba vynaloţit na získání nových 

zákazníků. Ale i přesto velký počet klientů nemusí nutně vést k ţádanému finančnímu 

úspěchu. Cílem tedy je všechny akvizice a aktivity zaměřené na upoutání zákazníků zaměřit 

prostřednictvím CRM na ty klienty, kteří budou pro firmu výnosní alespoň ze střednědobého 

nebo dlouhodobého hlediska.53 Pro naplnění tohoto cíle je třeba do jednotného celku sloučit 

marketing, obchod a sluţby. V podstatě zahrnuje všechny činností související se zákazníkem, 

např. starostlivost o současné zákazníky, snaha získat nové či šití produktů na míru vybraným 

klientům.  

4.4 Snížení bankovních poplatků 

Od 1. 11. 2009 vstoupil v platnost nový zákon č. 284/2009 Sb. o platebním styku, 

který reaguje na nařízení EU v oblasti poplatků. Banky tak byly nuceny upravit mimo jiných 

oblastí i své poplatkové sazebníky. Změny se nevyhnuly ţádné z tuzemských bank. Jedná se 

o největší hromadné úpravy sazebníků bank za posledních 10 let. Rozsáhlé úpravy poplatků, 

které byly banky nuceny provést, opět zvedly zájem klientů bank o problematiku bankovních 

poplatků a přístup bank k nim. Ovšem přijaté úpravy nevedly tam, jak bychom mohli 

předpokládat, ke sníţení bankovních poplatků, ale často i k jejich zdraţení.  

 

                                                 
53

 KORAUŠ, A. Bankopoisťovníctvo.(63) 
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Banky si tak nucené sníţení či zrušení některých poplatků vykompenzovali zdraţením 

či zavedením poplatků jiných.54  

Na vysoké a některé absurdní bankovní poplatky si klienti v současné době velmi 

stěţují a vyţadují sníţení těchto poplatků. Pokud by banky sníţily poplatky nejen za produkty 

bankopojištění, bylo by to jasným lákadlem pro zákazníky, kteří by si u dané banky zaloţili 

účet a byli by nadmíru spokojeni. Ovšem pokud banky sníţí či zruší bankovní poplatky, 

neměly by si to kompenzovat zdraţením či zavedením jiných poplatků, jelikoţ takovéto 

jednání nevede nikam. Především studenti jsou segmentem, který by sníţení poplatků velmi 

uvítal, a jak jiţ bylo několikrát řečeno, banky by si měly studenty cenit, jelikoţ můţou být pro 

ně z dlouhodobého hlediska výhodnou klientelou. 

 

4.5 Efektivní produktový mix 

V rámci sloučení marketingu by měly instituce klást důraz na správně sloţený 

produktový mix a integraci distribuční strategie. Bankopojišťovny by měly zohlednit škálu 

produktového mixu, a do svého portfolia začleňovat pouze produkty vycházející z potřeb 

klientů a současně si tak udrţet rychlost, přesnost a kvalitu poskytnutých sluţeb. Produktový 

mix by neměl obsahovat přespříliš produktů, protoţe je důleţité, aby zaměstnanci nebyli při 

školení zbytečně přetěţování mnoţstvím produktů. Mohlo by se totiţ stát, ţe tito zaměstnanci 

by pak nebyli dostatečně připraveni. Dle mého názoru klíčem k úspěchu je jednoduchý 

pojistný produkt poskytovaný v rámci balíčku bankovních sluţeb ušitý na míru zákazníkovi.  

 

4.6 Efektivní distribuční kanály  

Integrace distribuční strategie je pro instituce velmi důleţitá, poněvadţ pokrytí širší 

škály potřeb vybrané klientely vyţaduje univerzální distribuční politiku zohledňující všechny 

specifika distribuovaných produktů. Zákazníci vyţadují vyuţívání různorodých distribučních 

kanálů, jak sluţby poskytované v pobočkách bank tak i v přímém bankovnictví.  Stává se 

běţnou praxí nabízet niţší ceny při telemarketinovým prodeji. Je potřebné zváţit konflikt 

zájmu s obchodními konzultanty, kteří by mohli obchodovat s tím samým zákazníkem při 

vyšší ceně. Některé z předních bank vyuţívají telemarketing jenom pro nejvyšší úroveň 

prodejců. Ostatní prodávají přímo prostřednictvím telefonu jednoduché investiční produkty, 
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při kterých klienti nevyţadují ţádné poradenství.55  Z mého pohledu je nejlepší moţností 

distribučního kanálu, kterým budou nabízeny bankopojistné produkty studentům, prodej 

prostřednictvím bankovního poradce na bankovní pobočce v momentě vyřizování 

studentského účtu. V této situaci student vyţaduje nejlepší moţné řešení jeho problému, 

vyřízení účtu, zabezpečení rizik s tím souvisejících jako např. pojištění platební karty atd. 

Nabízení bankopojistných produktů prostřednictvím telefonního bankovnictví, není 

nejšťastnějším řešením, protoţe málokterý student si po této cestě pojištění uzavře. Výhodou 

tohoto distribučního kanálu je moţná informovanost, reklama a dostávání moţnosti 

bankopojistných produktů do podvědomí klientů.  

  

4.7 Očekávaný vývoj bankopojištění v ČR 

V budoucnosti se očekává, ţe téměř všechny banky, které dosud nespolupracují 

s ţádnou pojišťovací institucí, budou v dohledné době hledat partnera, se kterým budou moci 

zvýšit svou efektivnost, konkurenceschopnost a nabízet komplexní sluţby většímu počtu 

klientů. Globalizace, která se neustále vyvíjí, sebou přináší trendy, jako spojování a vytváření 

finančních skupin jakou je na českém trhu jiţ ING Group. Tudíţ je očekáván, ţe se zvýší 

počet institucí, které v sobě budou zahrnovat veškeré integrované finanční sluţby od 

bankovních, pojišťovacích, investičních po penzijní a podílové fondy, stavební spořitelny, 

leasingové či factoringové společnosti. Od ostatních institucí se tyto finanční skupiny odlišují 

také jiným působením v oblasti ţivotního pojištění v rozvíjejících se ekonomikách. Dalším 

trendem propojeným s globalizací je liberalizace pojistných trhů, která sebou neustále přináší 

odstraňování kapitálových bariér pro zahraniční finanční instituce a moţnost zakládání 

poboček.  
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5 Závěr 

Cílem mé práce byla analýza bankopojistných produktů, komparace poskytování 

v jednotlivých bankách na trhu ČR a jejich výhodnost z pohledu klienta.  

Teoretická část práce je věnována bankopojištění z pohledu teorie, vysvětlení definic 

a pojmů, prostředí ve kterém se bankopojištění nachází,  historii a vývoji, právním aspektům, 

které bankopojištění ovlivňují apod.  

V praktické části jsem se zaměřila na charakteristiku českého trhu v rámci 

bankopojištění, kde byly popsány jednotlivé banky a jejich spolupracující pojišťovny, které 

poskytují bankopojistné produkty. Předmětem výzkumu bylo analyzovat bankopojistné 

produkty v rámci studentských balíčků na trhu ČR a povědomí klientů o moţnostech 

bankopojištění. Mezi dílčí cíle výzkumu jsem zařadila identifikaci bankopojišťoven, 

bankopojistných produktů a zjištění potřeby vybraných klientů pomocí dotazování. Mezi 

klíčové prvky analyzování byl zadán trţní podíl jednotlivých bankopojišťoven, poskytování 

studentských účtů, kvalita a především cenové podmínky bankopojistného produktu v rámci 

celkového balíčku sluţeb. Primární informace jsem se snaţila získat metodou dotazování 

pomocí e-mailu a taktéţ osobním dotazováním. Sekundární informace byly získány 

především z interních statistik, výročních zpráv, propagačních materiálů a především 

webových stránek jednotlivých bank.  

Pro následné zhodnocení získaných informací, jsem si nasimulovala jednoduchý 

model, ve kterém student vyuţíval nejčastější základní bankovní sluţby v měsíci v rámci 

svého balíčku studentského účtu. Vybrala jsem osm základních bankovních sluţeb včetně 

dvou bankopojistných produktů – cestovního pojištění a pojištění platebních karet proti 

odcizení a ztrátě, jeţ jsem analyzovala a cenově porovnávala u bank, ve kterých mají studenti 

dle informací z dotazníku uzavřený studentský účet. Nejčastěji byly uváděny Česká 

spořitelna, Komerční banka, Československá obchodní banka a Poštovní spořitelna.  

Výsledkem celkové analýzy je shrnutí veškerých poplatků za výše zmíněné sluţby.  Pro 

studenta by bylo nejvýhodnější, zaloţit si studentský účet Student u České spořitelny. Není 

tedy nic zvláštním, ţe největší počet studentů dle dotazníku má zaloţený účet právě u této 

banky. Dvakrát dráţ vychází Studentské konto Plus u Československé obchodní banky.  

Z dané analýzy vyplynulo, ţe studenti nejspíš nejsou pro ČSOB, a.s. nejpreferovanější 

klientelou.  

V rámci komparace pouze bankopojistných produktů bylo zjištěno, ţe oba 

bankopojistné produkty jsou nejvýhodnější u Komerční banky, která se poněkud oddálila od 
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konkurence. Ceny za dané pojištění u ostatních bank se pohybují víceméně v podobném 

rozmezí, avšak vyuţívat tyto dvě pojištění u těchto bank není dobrým řešením, jelikoţ jejich 

roční poplatek docela nevyhovuje potřebám studentů. Taktéţ z dotazníku vyplynulo, ţe 

nejčastěji mají uzavřené pojištění proti odcizení a ztrátě platební karty studenti, kteří mají 

zaloţený studentský účet v Komerční bance.  

Dále jsem podrobněji analyzovala cestovní pojištění, a to jak z pohledu studenta jako 

klienta bankopojišťovny, tak i z pohledu, ţe student, není klientem dané bankopojišťovny 

a vyřídí si toto pojištění zvlášť v dané pojišťovně. Z tohoto výzkumu vyplynulo, ţe pokud by 

student nebyl klientem dané banky a uzavřel by si pojištění zvlášť u spolupracující 

pojišťovny, zaplatil by vyšší sazby za pojištění. Z toho vyplývá, ţe pokud student cestuje, pak 

je pro něj nejvýhodnější moţností uzavřít si cestovní pojištění v rámci banky, u které má 

zaloţený účet. Lze tedy konstatovat, ţe výhodnost pro klienta je potvrzena, jelikoţ cestovní 

pojištění vychází pro studenty lépe jako bankopojistný produkt neţ samostatný po jistný 

produkt. 

Z dotazníkového průzkumu jsem zjistila, ţe studenti nestojí o zvyšování nákladů, které 

by jim jakékoliv pojištění v rámci účtu přineslo, chtějí platit za jednoduchý balíček sluţeb, 

který je nastaven tak, aby pokryl jejich základní potřeby. A mezi základní potřeby řadí jen 

menšina studentů pojištění. Coţ je taky způsobeno tím, ţe mnoho studentů neví o této 

moţnosti pojištění v rámci studentského účtu.  

Pro následné zlepšení situace jsem navrhla jistá řešení. Prvním mým návrhem je 

zefektivnění informovanosti o bankopojistných produktech, jelikoţ informace hýbou světem. 

Pro lepší informovanost se musí investovat do technologií, které jsou pilířem informovanosti. 

Zvýšení kvalifikace a odbornosti zaměstnanců bank, kteří jsou taktéţ prodejci pojistných 

produktů, aby byli naprosto připraveni a uměli poskytovat klientům komplexní informace 

ohledně bankopojistných produktů. Sníţení bankovních poplatků je sice ze strany bank 

tabuizované téma, přesto by banky z mého pohledu v důsledku zvýšily svůj trţní podíl. 

Dalším řešením je vyuţívání modelu CRM, který ovlivňuje úspěšnost banky 

prostřednictvím zaměření se na potřeby a poţadavky svých stávajících klientů. Efektivní 

produktový mix a efektivní distribuční kanály jsou neméně důleţitými faktory, které 

v neposlední řadě taktéţ velmi ovlivňují vazby mezi bankopojišťovnou a klientem.  
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