
Příloha č. 1: Odvětví životních  pojištění 

 

Odvětví životních pojištění 

II. Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí. 

III. Pojištění uvedená v bodě I písm. a) a b) a bodě II, která jsou spojena s 

investičním fondem. 

IV. Trvalé zdravotní pojištění podle čl. 2 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2002/83/ES upravující životní pojištění1). 

V. Kapitalizace příspěvků hrazených skupinou přispěvatelů a následné 

rozdělování akumulovaných aktiv mezi přeživší přispěvatele nebo mezi osoby 

oprávněné po zemřelých přispěvatelích. 

VI. Umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou 

proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty 

závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši. 

VII. Správa skupinových penzijních fondů, případně včetně pojištění 

zabezpečujícího zachování kapitálu nebo platbu minimálního úrokového výnosu. 

VIII. Činnosti podle čl. 2 odst. 2 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2002/83/ES upravující životní pojištění1). 

IX. Pojištění týkající se délky lidského života, které je upraveno právními předpisy 

z oblasti sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje jeho provádění pojišťovnou 

na její vlastní účet. 

Zdroj: Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 
 



Příloha č. 2: Rizikové skupiny pro úrazové pojištění 

 

Riziková 

skupina 

Charakteristika pracovní, 

sportovní činnosti 
Příklady povolání 

1. 

zahrnuje osoby, které se v rámci 

své pracovní činnosti zabývají 

duševní, řídící či administrativní 

nebo nevýrobní činností nebo 

provádějící lehkou manuální 

činnost, u které je riziko úrazu 

srovnatelné s nevýrobní činností 

architekt, cukrář, ekonom, herec, masér, zlatník, 

číšník 

2. 

zahrnuje osoby, které v rámci své 

pracovní činnosti vykonávají těžší 

výrobní či manuální činnost nebo 

osoby vystavené při nevýrobní 

činnosti zvýšenému riziku 

automechanik, elektrikář, instalatér, řidič, 

zámečník 

3. 
zahrnuje osoby, které vykonávají 

pracovní činnost s vysokým 

rizikem úrazu 

práce v povrchových a v hlubinných dolech, 

záchranné a havarijní práce báňské záchranné 

služby, příslušníků hasičských sborů, či horské 

a vodní záchranné služby, činnost příslušníků 

policejních útvarů, bezpečnostních a 

ochranných služeb, činnost příslušníků 

vězeňské služby, práce s výbušninami a 

pyrotechnické práce, práce prováděné v kolejišti 

železniční dopravy, práce ve výškách nad 10 

metrů, práce s vysokým rizikem akutních otrav 

při údržbě plynových zařízení nebo nádrží a 

cisteren pro chemické lučebniny a nebezpečné 

jedy, práce v chemických laboratořích a 

chemickém průmyslu, práce s vysokým rizikem 

popálenin v důsledku vysoké teploty pracovního 

prostředí, práce s vodou, činnost speleologů, 

artistů, kaskadérů a krotitelů zvěře, výzkumná a 

badatelská činnost v odlehlých krajinách, 

činnost při provádění typových zkoušek nebo 

testování motorových vozidel, plavidel, letadel a 

sportovních létajících zařízení. Dále zahrnuje 

profesionální sportovce. 

Zdroj: http://www.koop.cz/file.php?type=file&disk_filename=file_128_GENERAL.pdf 



Příloha č. 3: Vzorový zdravotní dotazník 

 

 



 

Zdroj: materiály poskytnuté pojišťovnou Kooperativa 
 

 



Příloha č. 4: Nabídka životního pojištění pro Lukáše Veselého 

 

Perspektiva 



 



 

Zdroj: materiály poskytnuté pojišťovnou Kooperativa 
 

 



Harmonie 

 

Zdroj: materiály poskytnuté pojišťovnou Kooperativa 
 

 



Rubikon 

 

Zdroj: materiály poskytnuté pojišťovnou Kooperativa 
 

 



Příloha č. 5: Nabídka životního pojištění pro Pavla Nováka 

 

Perspektiva 





 

Zdroj: materiály poskytnuté pojišťovnou Kooperativa 
 

 



Harmonie 

 

Zdroj: materiály poskytnuté pojišťovnou Kooperativa 
 

 



Rubikon 

 

Zdroj: materiály poskytnuté pojišťovnou Kooperativa 
 

 



Příloha č. 6: Nabídka životního pojištění pro Jindřicha Malého 

 

Perspektiva 

 





 

Zdroj: materiály poskytnuté pojišťovnou Kooperativa 
 

 



Harmonie 

 

Zdroj: materiály poskytnuté pojišťovnou Kooperativa 
 

 



Rubikon 

 

Zdroj: materiály poskytnuté pojišťovnou Kooperativa 
 

 



Příloha č. 7: Výše počátečních poplatků 

 

Procenta z (prvního) měsíčního pojistného
1
 pro stanovení měsíčních poplatků na úhradu 

počátečních nákladů placených maximálně po dobu 3 let 

pojistná doba 1. rok 2. rok 3. rok 

1 20 % 0 % 0 % 

2 27% 0 % 0 % 

3 34% 0 % 0 % 

4 41% 0 % 0 % 

5 48% 0 % 0 % 

6 55% 0 % 0 % 

7 62% 0 % 0 % 

8 69% 0 % 0 % 

9 76% 0 % 0 % 

10 46% 46% 0 % 

11 49% 49% 0 % 

12 53% 53% 0 % 

13 56% 56% 0 % 

14 59% 59% 0 % 

15 62% 62% 0 % 

16 66% 66% 0 % 

17 69% 69% 0 % 

18 72% 72% 0 % 

19 76% 76% 0 % 

20 79% 79% 0 % 

21 55% 55% 55% 

22 57% 57% 57% 

23 59% 59% 59% 

24 62% 62% 62% 

25+ 65% 65% 65% 

Zdroj: http://www.koop.cz/data/files/file_111_GENERAL.pdf 
 

Tabulka platí též při zvýšení pojistného, a to tak, že se příslušné procento (podle zbývající pojistné doby 

v celých letech) aplikuje na navýšení měsíčního pojistného
1
 oproti měsíčnímu pojistnému platnému před 

změnou
1
. V případě druhého a dalšího zvýšení pojistného se do výše tohoto poplatku rozpočítají i dosud 

nezaplacené poplatky z předchozích změn.  

1
Maximálně však měsíční limit pro zvýhodněné pojistné uvedený ve smlouvě. 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 8: Nabídka investičních fondů 

 

 

Název fondu Charakteristika 

Garantovaný fond 

 

Garantovaný fond od Kooperativy kopíruje zhodnocení kapitálového 

životního pojištění. Investování do tohoto fondu nepřináší žádné riziko, 

protože je zde garantován růst ceny podílové jednotky ve výši 2,4 % 

ročně. Na základě výsledků hospodaření pojišťovny může být jednou 

ročně připisován klientovi podíl na zisku. 

Tento fond je tedy vhodný pro velmi konzervativní investory. 

Vkladový fond pro 

mimořádné pojistné 

 

Vkladový fond investuje podobně jako u investování technických rezerv 

životního pojištění. Pojistitel klientovi garantuje, že cena podílové 

jednotky neklesne. Výši ročního růstu ceny podílové jednotky 

vkladového fondu lze zjistit vždy v aktuálním Přehledu poplatků a 

parametrů pojištění. Jako u garantovaného fondu je tento fond vhodný 

pro velmi konzervativní investory, kteří nechtějí riskovat. 

Konzervativní 

program s využitím 

investování do 

podílových fondů 

 

U tohoto fondu se investuje do dluhopisových fondů se stabilním 

výnosem. Zejména se tedy investuje do dluhopisů vydaných akciovými 

společnostmi nebo státem. Cílem je zachování hodnoty investice a 

stabilní růst. Skutečný výnos závisí na vývoji kapitálového trhu a podle 

něj se také průběžně mění výše výnosu. Do tohoto fondu s nízkým 

investičním rizikem se doporučuje investovat klientům, kteří mají své 

investice uložené v tomto fondu minimálně na 5 let a více. 

Dynamický program s 

využitím investování 

do podílových fondů 

 

Tento fond investuje především do akciových a dluhopisových fondů. 

Cílem je dosáhnout růstu hodnoty investice s co nejnižšími výkyvy. 

Dynamický fond je vhodný pro investory s investičním horizontem
1
 

minimálně 7 let a pro ty, kteří se nebojí zvýšeného rizika. 

Progresivní program s 

využitím investování 

do podílových fondů 

 

Cílem je dosáhnout dynamického růstu hodnoty investice. Investuje se 

do akciových fondů, které přináší možnost vyššího výnosu za cenu 

vyššího rizika. V krátkém období ceny akcií velice kolísají. Pokud se 

tedy rozhodneme investovat do tohoto fondu, výnos musíme očekávat 

až za delší dobu. Zpravidla se tento fond doporučuje klientům, kteří se 

nebojí riskovat a jejich investiční horizont je minimálně na dobu 10 let. 

C-Quadrat Arts 

Balanced s využitím 

investování do 

podílových fondů 

 

Tento fond investuje až 50 % do akciových fondů nebo až 100 % do 

dluhopisů. Je vhodný pro investory, kteří nechtějí příliš riskovat a 

očekávají stabilní výnos. Doporučuje se klientům s investičním 

horizontem minimálně 7 let a více. 



C-Quadrat Arts 

Dynamic s využitím 

investování do 

podílových fondů 

Dynamický fond přináší zvýšené riziko za cenu vyššího výnosu. Až 100 

% se investuje do akciových fondů. Investiční horizont klienta se 

doporučuje minimálně na 10 let. 

Conseq Active Invest 

Vyvážené portfolio 

 

Investuje se z 50 % do fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů 

denominovaných v Kč, z 10 % do dluhopisových fondů 

denominovaných
2
 v cizí měně a 40 % tvoří akciové fondy. Tento fond je 

vhodný pro investory, kteří jsou ochotni podstoupit střední až vyšší 

riziko a jejich investiční horizont je minimálně na 3 roky. 

Conseq Active Invest 

Dynamické portfolio 

 

Skladba portfolia přináší růst hodnoty investice s minimálním výkyvem 

cen. 10 % se investuje do fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů, 

90 % do fondů akciových. Očekává se vyšší investiční riziko, které by 

mělo být kompenzované možným vysokým zhodnocením. Je vhodné 

pro investory s investičním horizontem minimálně na 3 roky. 

Conseq Horizont 

Invest 

 

Složení portfolia u tohoto investičního programu se přizpůsobuje tomu, 

ve které fázi trvání programu se právě nachází. Čím se více blíží konci, 

tím je více zastoupen konzervativními fondy a menší část představují 

akciové fondy. Cílem je růst hodnoty investice s co nejmenšími výkyvy. 

Je tedy vhodný pro investory, kteří dávají přednost postupnému 

snižování investičního rizika a jejich investiční horizont je minimálně na 

dobu 3 let. 

Zdroj:http://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-osob/univerzalni-zivotni-pojisteni-
perspektiva/nabidka-investicnich-fondu-a-vyvoj-cen-podilovych-jednotek/ 
 

 

 

1
 Investiční horizont je doba, po kterou má investor v daném typu aktiva uloženy své peníze. Délka 

investičního horizontu závisí na povaze aktiva, na jeho výnosnosti, rizikovosti a na finančních cílech 

investora. [15] 
2 
Denominace je měnová reforma, při které dochází k snížení nominální hodnoty platidel. [30] 

 

 

 

 

 

 


