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Odvětví a skupiny pojištění                       Příloha č. 1 

 

Odvětví neživotních pojištění 

1. Úrazové pojištění a) s jednorázovým plněním, 

b) s plněním povahy náhrady 

škody, 

c) s kombinovaným plněním, 

d) cestujících.  

2. Pojištění nemoci a) s jednorázovým plněním, 

e) s plněním povahy náhrady 

škody, 

f) s kombinovaným plněním, 

g) soukromé zdravotní pojištění.  

3. Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než 

drážních vozidlech 

a) motorových, 

b) nemotorových. 

4. Pojištění škod na drážních vozidlech.  

5. Pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích.   

6. Pojištění škod na plavidlech a) vnitrozemských, 

b) námořních. 

Odvětví životních pojištění  

I.  Pojištění pouze pro případ smrti, pojištění pouze 

pro případ dožití, pojištění pro případ dožití se 

stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění 

spojených životů, životní pojištění s vrácením 

pojistného. 

 

II.  Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na 

výživu dětí. 

 

III.  Důchodové pojištění.  

IV.  Pojištění podle bodů 1 až 3 spojené s investičním 

fondem. 

 

V.  Kapitálové činnosti 

 

 

 

a)  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, 

  b) správa skupinových penzijních fondů, 

  c) činnosti doprovázené pojištěním 

zabezpečujícím zachování kapitálu nebo 

platbu minimálního úroku, 

  d) pojištění týkající se délky lidského života, 

které je upraveno právními předpisy z 

oblasti sociálního pojištění, pokud zákon 

umožňuje jeho provádění pojišťovnou na 

její vlastní riziko. 

VI.  Pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li 

doplňkem pojištění podle odvětví 1 až 5. 
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7. Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku 

bez ohledu na použitý dopravní prostředek. 

 

8. Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 

způsobených 

 

 
 
 

 

a) požárem,  

b) výbuchem, 

c) vichřicí, 

d) přírodními živly jinými než 

vichřicí (např. blesk, povodně, 

záplavy), 

e) jadernou energií, 

f) sesuvem nebo poklesem půdy. 

9. Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 

až 7 vzniklých krupobitím nebo mrazem anebo jinými příčinami 

(např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-

li tyto příčiny zahrnuty v odvětví č. 8, včetně pojištění škod na 

hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo jinými 

příčinami. 

 

10. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající a) z provozu pozemního 

motorového a jeho přípojného 

vozidla, 

b) z činnosti dopravce, 

c) z provozu drážního vozidla. 

11. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo 

užití leteckého dopravního prostředku, včetně odpovědnosti 

dopravce. 

 

12. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo 

užití vnitrozemského nebo námořního plavidla, včetně 

odpovědnosti dopravce. 

 

13.  Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou 

v odvětvích č. 10 až 12 

a) odpovědnost za škodu na 

životním prostředí, 

b) odpovědnost za škodu 

způsobenou jaderným zářením, 

c) odpovědnost za škodu 

způsobenou vadou výrobku, 

d) ostatní.  

14. Pojištění úvěru a) obecná platební neschopnost,  

b) vývozní úvěr, 

c) splátkový úvěr, 

d) hypoteční úvěr, 

e) zemědělský úvěr. 

15. Pojištění záruky (kauce) a) přímé záruky, 

b) nepřímé záruky.  

16. Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících a)  z výkonu povolání, 

b)  z nedostatečného příjmu,  

c) ze špatných povětrnostních 

podmínek, 

d) ze ztráty zisku, 

e) ze stálých nákladů, 
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f) z nepředvídaných obchodních 

výdajů, 

g) ze ztráty tržní hodnoty,  

h) ze ztráty pravidelného zdroje 

příjmu, 

i) z jiné nepřímé obchodní 

finanční ztráty, 

j) z ostatních finančních ztrát.  

17.  Pojištění právní ochrany.  

18.  Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu 

mimo místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát 

bezprostředně souvisejících s cestováním (asistenční služby). 

 

 

Skupiny neživotních pojištění 

a) "Pojištění úrazu a nemoci" pro odvětví č. 1 a 2, 

b) "Pojištění motorových vozidel" pro odvětví č. 3, 7 a 10, 

c) "Pojištění požáru a jiných majetkových škod" pro odvětví č. 8 a 9, 

d) "Letecké pojištění, pojištění vnitrozemské plavby a námořní pojištění a pojištění přepravovaných věcí" pro 

odvětví č. 4, 5, 6, 7, 11 a 12, 

e) "Pojištění odpovědnosti za škodu" pro odvětví č. 10, 11, 12 a 13, 

f) "Pojištění úvěru a záruky" pro odvětví č. 14 a 15, 

g) "Pojištění jiných ztrát" pro odvětví č. 16, 17 a 18. 
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Výkaz finanční pozice České pojišťovny za roky 2010 – 2009 a 2009 - 2008 Příloha č. 2 
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Výkaz zisku a ztráty České pojišťovny za roky 2010 – 2009 a 2009 - 2008 Příloha č. 3

 

 

 

       


