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12Přílohy

Příloha 1: Ukázka plnění ze smlouvy

MODELOVÁNÍ PRŮBĚHU POJIŠTĚNÍ
Komplexní rizikové pojištění - MULTIRISK

Základní údaje
1. Pojištěný:

Příjmení a jméno:
Rodné číslo: 80
Vstupní věk: 31 let

Pojistná doba: 34 let, počátek: 13.  4. 2011,  konec: 12.  4. 2045

Nároky z pojištění - 1. pojištěný

A)  Při plném invalidním důchodu (invalidity 3. stupně)
a) zproštění od placení pojistného (platí pojišťovna)
b) ostatní nároky zůstávají zachovány a pojištění pokračuje.

B) Při úmrtí během pojištění
Nárok pro pozůstalé: ihned vyplacena sjednaná pojistná částka: 300 000Kč

Plnění z připojištění - Úrazové připojištění 1. dospělého

A) Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu, varianta DNL-15: (pojistné: 252 Kč)
Denní plnění ve výši 300- 900 Kč podle délky léčení. Úraz musí být v léčení minimálně 15 dnů.
do 120. dne se vyplácí 300 Kč, do 240. dne 600 Kč,
do 365. dne se vyplácí 900 Kč, plnění celkem za rok: 220 500 Kč

B) Plnění za trvalé následky úrazu od 0,01 %: (pojistné: 228 Kč)
Příslušné procento z částky: 600 000 Kč
Při vyšším rozsahu následků se plnění progresivně zvyšuje podle pojistných
podmínek až na částku: 3 000 000 Kč

C) Plnění za smrt následkem úrazu: (pojistné: 24 Kč)
Je vyplacena částka: 600 000 Kč

D) Hospitalizace následkem úrazu: (pojistné: 18 Kč)
Denní plnění ve výši: 300 Kč

Shrnutí a pojistné:
Základní pojištění 1. pojištěného:

Pojistná částka pro případ smrti (pevná): 300 000 Kč

Lhůtní pojistné:
Celkové lhůtní pojistné: 705 Kč
Frekvence placení: 12 x ročně

Z toho: lhůtní
pojistné

Základní pojištění (zahrnuje životní pojištění 1. dospělého ve sjednaném rozsahu) 262 Kč
Úrazové pojištění dospělých (cena zahrnuje slevu 15% za výši pojistných částek)

443 Kč

Celkové zaplacené běžné pojistné za životní pojištění:
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262 x 12 x 34 = 106 896Kč

Z návrhopojistky vyplývá, že kdyby pojištěná osoba měla vážný úraz

a léčila by se 1 rok, pak by byly zjištěny trvalé následky a po 3 letech

zemřela, tak by plnění pojišťovny bylo ve výši 220 500 Kč (za léčení

úrazu) + 3 000 000 Kč (za vážné trvalé následky) + 600 000 Kč (za smrt

následkem úrazu) + 300 000 Kč (za jakoukoliv smrt). Výsledná částka by

byla 4 120 500 Kč, ale celkově zaplacené pojistné by bylo jenom 106 896

Kč, kdyby pojištěný zemřel těsně před ukončením smlouvy.

Příloha 2: Názorné schéma dceřiných společností ČP

Příloha 3: Výpočty jednotlivých poměrových ukazatelů

ROA (2007) = × 100
ROA (2008) = × 100
ROA (2009) = × 100
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OOO Finansovyj
servis (RUS)

ČP INVEST invest.
spol., a.s.

GPH Invest Plc.
(Ireland)

Universální správa
majetku, a.s. (CR)

ČP DIRECT a.s. (CZ)

Penzijní fond České
poj., a.s. (CZ)

Generali PPF Life
Insurance (RUS)

Česká pojišťovna
ZDRAVÍ a.s. (CZ)

REFICOR s.r.o. (CZ)

První Callin
agentura a.s.
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ROE (2007) = × 100
ROE (2008) = × 100
ROE (2009) = × 100
Účetní hodnota na akcii (2007) =

Účetní hodnota na akcii (2008) =

Účetní hodnota na akcii (2009) =

Zisk na akcii (2007) =

Zisk na akcii (2008) =

Zisk na akcii (2009) =




