
 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 



Příloha č.4 

Nahodilá skutečnost: definovaná jako skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda 

v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku. 

Pojistná událost: kterou je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve 

zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává. 

Pojistná doba: tj. doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno. 

Zájemce: tj. osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem. 

Účastník soukromého pojištění: je jím pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále 

pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo 

povinnost. 

Pojistitel: tj. právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle 

zvláštního zákona. 

Pojistník: tj. osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. 

Pojištěný: tj. osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné 

hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje. 

Oprávněna osoba: tj. ten, komu v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné 

plnění, v naprosté většině případů je oprávněnou osobou pojištěný. 

Obmýšlený: tj. osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na 

pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Na rozdíl od oprávněné osoby je obmýšlená 

osoba v pojistné smlouvě vždy identifikována. 

Skupinové pojištění: soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže 

vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není 

obvykle známa. 

Pojistné nebezpečí: možná příčina vzniku pojistné události. 

Pojistné riziko: je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným 

nebezpečím. 

Pojistný zájem: je oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti 

vyvolané pojistným nebezpečím. 

Pojistné: jako úplata za soukromé pojištění. 

Pojistné období: je časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné. 

Čekací doba: doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění 

z událostí, které by jinak byly pojistné události.[1, str. 24, 10, str.8 ] 



Příloha č. 5 

Marketing v pojišťovnictví 

Marketing stejně jako v jiných oborech je velmi důležitou složkou činnosti moderní 

pojišťovny, neboť hospodaření pojišťovny či penzijního fondu podstatně závisí na úspěšném 

prodeji jejich pojistných produktů. Zvlášť u některých zahraničních pojišťoven je marketing 

provozován na úrovni vědecké disciplíny.  

Uvažujeme např. pro konkrétnost zahraniční pojišťovnu zvažující svou marketingovou 

strategii pro český trh s životním pojištěním. Pojišťovna si především stanovila dva základní 

cíle: 

 získat během prvních 5 let alespoň 10% trhu s životním pojištěním, 

 vybudovat dobrý image společnosti potřebný pro další rozvoj 

Základní marketingové úvahy se opírají o tzv. SWOT analýzu (z anglického 

Strength/Weakness, Opportunities/Threats, tj. volně přeloženo „přednosti/slabiny, 

příležitosti/hrozby“). V uvažované situaci je např.: 

 

S:       W: 

- dlouholeté zkušenosti    - malé zkušenosti s trhem v ČR 

- kvalifikovaný marketing   - vysoké vstupní náklady 

- profesionální prodejci   - omezený rozpočet přidělená pro ČR  

O:       T: 

- nenasycenost pojistného trhu v ČR  -  příchod konkurence 

- očekávaný růst příjmů v ČR   - malá odečitatelnost pojistného 

- atraktivita pojistných produktů   z daňového základu aj. 

nově zavedených aj. 

Podrobněji je ovšem nutné analyzovat makroprostředí: 

Ekonomie a politika - ekonomický růst, inflace, platová úroveň, nezaměstnanost, 

segmentace trhu. Demografie – věková struktura obyvatel, úmrtnost, vzdělání aj. Právo – 

pojistné, obchodní aj. Kultura – životní styl a návyky, religióznost aj. 

A mikroprostředí: 

Potencionální či cílená klientela – např. geografická oblast se 2 miliony obyvatel, 

příslušníci střední vrstvy s příjmem nad 30 000Kč měsíčně aj. Budoucí konkurence – 



strategie, rozsah aj. Aktuální stav zprostředkovatelských služeb – pojišťovací 

zprostředkovatelé, obchodní zástupci, pojistní makléři, úroveň provizí aj. 

Jinak se v pojistném marketingu uplatňují obecné marketingové postupy zahrnující průzkum 

trhu, reklamu, podporu prodeje, PR (Public Relations) apod.[7, 8] 

 


