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Příloha č. 1 - Dotazník  

Vážený respondente, 

jsem studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management 
na Ekonomické fakultě VŠB-TU  Ostravě.  Tímto dotazníkem zjišťuji, v rámci mé diplomové práce, 
znalost a spokojenost respondentů s bankopojištěním na českém trhu. Nejcennějšími údaji jsou pro mě 
Vaše názory a pravdivé odpovědi.  
Dotazník je zcela anonymní a výsledky budou použity pouze pro potřeby mé diplomové práce. 
 

1. Setkali jste se někdy s pojmem bankopojištění? 

1.1  Ano 

1.2  Ne 
(pokud zvolíte odpověď ne, přeskočte k otázce č. 3) 
 

2. Víte přesně, co znamená pojem bankopojištění? 

2.1  Ano 

2.2  Ne 

2.3  Nejsem si jistý/á 
       

3. Když se řekne banka, která  se Vám vybaví jako první?  …………… 

 
4. Když se řekne pojišťovna, která  se Vám vybaví jako první? ................ 

 
5. Máte založený studentský účet u banky? 

5.1  Ano 

5.2  Ne 
(pokud zvolíte odpověď ne, přeskočte k otázce č. 16 ) 

 
6. U které banky máte zřízený studentský účet? 

              ……………… 

 
7. Co je pro Vás při výběru banky důležité? (1-málo důležité, 5 – velmi důležité) 

7.1 cena produktů a služeb   1 2 3 4 5 

7.2 kvalita produktů a služeb   1 2 3 4 5 

7.3 důvěryhodnost banky   1 2 3 4 5 

7.4 rozsáhlost sítí poboček a bankomatů 1 2 3 4 5 

7.5 zákaznický servis     1 2 3 4 5 

7.6 počet stávajících klientů   1 2 3 4 5 

7.7 délka působení banky v ČR   1 2 3 4 5 
 

8. Nabídla Vám banka při zřizování účtu nějaké pojištění v rámci studentského účtu?(např. 
cestovní pojištění, pojištění proti odcizení platební karty, jiné pojištění atd.) 

8.1  Ano 

8.2  Ne 
(pokud zvolíte odpověď ne, přeskočte k otázce č. 12) 

 
9. Máte sjednané k Vašemu účtu pojištění platební karty proti odcizení nebo ztrátě? 

9.1  Ano 

9.2  Ne 
(pokud zvolíte odpověď ne, přeskočte k otázce č. 12) 

 
 

 



10. Platíte za pojištění platební karty? 

10.1  Ano, platím 

10.2  Ne, je to v rámci vedení účtu zdarma  

10.3  Nevím 
 

11. V jakém rozmezí se pohybuje cena, kterou platíte ročně za pojištění platební karty? 

      11.1  do 100 Kč 

      11.2  101 – 200 Kč 

      11.3  201 – 300 Kč 

      11.4  301 – 400 Kč 

      11.5  401 – 500 Kč 

      11.6  nad 501 Kč 
   
12.  Ztratili jste někdy nebo byla Vám odcizena platební karta? 

 12.1  Ano 

 12.2  Ne     
 
13. Pokud nemáte uzavřené pojištění proti odcizení či ztrátě karty, uvažujete o sjednání 

pojištění? 

      13.1  Ano 

      13.2  Ne 

      13.3  Nevím 
 

 
14. Máte sjednané cestovní pojištění v rámci vašeho studentského účtu? 

14.1  Ano 

14.2  Ne 

14.3  Nevím 
 

 
       15. Uvítali byste nějaké další pojištění v rámci vašeho studentského účtu? 

15.1  ano, jaké.......... 

15.2  ne  

15.3  je mi to jedno 
 

16. Jste: 

16.1 muž 

16.2 žena 

 
17. Do které věkové kategorie patříte: 

17.1 15-19 let 

17.2 20-25 let 

17.3 26 a více 

 
18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je: 

      18.1 základní škola  

      18.2 učňovské vzdělání bez maturity 

      18.3 učňovské vzdělání s maturitou 

      18.4 střední škola s maturitou 

      18.5 VOŠ 

      18.6 VŠ 
 Ráda bych Vám poděkovala za čas strávený při vyplňování dotazníku.  



Příloha č. 2 – Představení pojišťoven spolupracujících s  bankami a poskytující cestovní 

pojištění a pojištění proti odcizení a ztrátě platebních karet  

 

Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group – Česká spořitelna 
Kooperativa je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1991 
jako první komerční pojišťovna na území bývalého Československa. Její podíl na celkovém 

předepsaném pojistném v ČR je 23 %. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment 
služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od 

drobných podnikatelů až po velké průmyslové firmy.  
 
ČSOB pojišťovna – Československá obchodní banka, Poštovní spořitelna  

V roce 1994 byla založena ČSOB Pojišťovna, a. s. pod názvem Chmelařská vzájemná 
pojišťovna. Na trh vstoupila v roce 1996. V roce 1998 vstoupil do společnosti strategický 

partner KBC Insurance N.V. a v souvislosti s nabytím 100% podílu se název Chmelařská 
pojišťovna změnil na ČSOB Pojišťovna. Kombinujíc sílu svých značek ČSOB (pro 
bankovnictví, pojištění, správu aktiv, penzijní fondy, leasing a factoring), Poštovní spořitelna 

(bankovnictví v síti pošt), Hypoteční banka (hypotéky) a ČMSS (financování bydlení), 
zaujímá skupina ČSOB silné pozice ve všech segmentech českého finančního trhu. Ve 

financování bydlení, zajištěných fondech, leasingu i celkových aktivech pod správou je 
skupina ČSOB dlouhodobě jedničkou. Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém 
partnerství s klienty, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a 

středních firem nebo v korporátním financování.  
 

Komerční pojišťovna – Komerční banka 
 Komerční pojišťovna, a.s. je univerzální pojišťovnou, která se cílevědomě zaměřuje na 
poskytování služeb především v oblasti životního pojištění. Při rozvoji nových produktů 

vychází Komerční pojišťovna z bohatých zkušeností společností Société Générale a Sogecap 
a z principů tzv. bankopojištění. Tento obchodní model je v současnosti již plně 

implementován a produkty Komerční pojišťovny nabízí a prodávají především obchodní sítě 
společností náležejících do rozsáhlé skupiny Société Générale. Klienti Komerční pojišťovny 
tak získávají navíc vedle servisu ke svým pojišťovacím produktům i možnost kompletního 

finančního poradenství díky svému bankovnímu poradci.  
 

Amcico pojišťovna, a.s. – GE Money Bank 
Amcico pojišťovna a.s. zahájila svou činnost na českém trhu v říjnu 1992. Je dceřinou 
společností Alico, která patří ve světě pojišťovnictví ke špičce a poskytuje tak společnosti 

cenné zázemí. Amcico nabízí širokou škálu kvalitních produktů životního, úrazového, 
investičního a skupinového pojištění, které se osvědčily v mnoha zemích světa a které jsou 

schopny uspokojit požadavky klientů všech věkových kategorií. Amcico je zdravá a stabilní 
pojišťovna. Pojistné smlouvy uzavřené Amcico pojišťovnou jsou jejími přímými závazky 
v České republice. Pojišťovna Amcico je velmi dobře kapitalizována a vícenásobně převyšuje 

požadavky na kapitálovou přiměřenost.  
Chartis, a.s. – GE Money Bank 

Činnost v České republice jsme zahájili v roce 1992 jako první americko – česká pojišťovna, 
a.s., nabízející životní i neživotní pojištění.  
Podle zákona o pojišťovnictví z dubna roku 2000 došlo k rozdělení pojišťovny, životního a 

neživotního pojištění a pro neživotní pojištění vznikla samostatná pojišťovna AIG CZECH 
REPUBLIC pojišťovna, a.s. V rámci sjednocení a zjednodušení organizační struktury AIG v 

oblasti neživotního pojištění v zemích EU začala neživotní část AIG v České republice od 
roku 2007 podnikat jako AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Ćeskou republiku a nahradila tak 



původní AIG CZECH REPUBLIC pojišťovnu, a.s. Od července 2009 začaly všechny 

neživotní pojišťovny po celém světě podnikat pod novou značkou CHARTIS.  
 

UNIQA pojišťovna, a.s. – Raiffeisen Bank 
Uniqa pojišťovna zahájila svoji činnost v roce 1993. Jako držitel univerzální pojišťovací 
licence si vytvořila široké portfolio pojistných produktů pokrývající všechny segmenty 

českého trhu pojištění osob a majetku, fyzických i právnických osob.  
Spoluzakladatelem a jediným akcionářem UNIQA pojišťovny je největší rakouská 

pojišťovací skupina UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH. Díky silnému 
kapitálovému zázemí a dlouholeté zkušenosti zahraničního partnera se UNIQA velmi rychle 
stala stabilním pojišťovacím ústavem na českém trhu. Od dob svého vzniku se počáteční 

jmění společnosti několinásobně navýšilo, dnes činí 480 miliónů korun. Síť více než 100 
poboček řízených 6 regionálními ředitelstvími zabezpečuje intenzivní servis pro zákazníky na 

celém území České republiky.  
 
Victoria Volksbanken pojišťovna, a.s., - Volksbank 

Victoria Volksbanken pojišťovna, a.s., člen koncernu ERGO, nově vstoupila na trh České 
republiky v roce 1994. Její činnost oceňují již tisíce spokojených klientů.  

Zaměřuje se na prodej životního, důchodového a investičního pojištění spolu s doplňkovými 
produkty, širokým spektrem nabídky úrazového pojištění, výrazně se profiluje také na trhu 
s cestovním pojištěním. Zákazníky oslovuje díky atraktivním produktům, které kryjí například 

zajištěním životních rizik pro různé občany, povolání a situace, programem umožňující 
výplatu doživotní renty v případě vážných úrazů či léčebné výlohy v zahraničí bez limitu 

pojistného plnění 
 
Generali Pojišťovna a.s. – UniCredit Bank 

Generali Pojišťovna a.s. je komplexním pojišťovacím ústavem, který je schopen nabídnout 
svým klientům v oblasti životního i neživotního pojištění rozsáhlý servis a bezplatné 

poradenství při volbě optimálního pojistného krytí. Díky husté síti zastoupení je široký 
pojistný program Generali snadno dostupný na celém území České republiky. Cílem Generali 
je vytvářet hodnotu pro akcionáře a zároveň dosahovat nejvyšší možné spokojenosti svých 

klientů. Generali je nadnárodní společnost a je třetí největší pojišťovnou na světě.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uniqagroup.com/
http://www.ergo.de/


Příloha č. 3 - Přehled studentů, kteří jsou klienty jednotlivých bank a mají uzavřené 

cestovní pojištění a pojištění proti odcizení a ztrátě platební karty  

 

 

 

 
 

 

 
 



Příloha č. 4 – Srovnání cestovního pojištění u jednotlivých pojišťoven jako 

samostatného pojistného produktu a jako bankopojistného produktu u vybraných bank 

v rámci studentského účtu 

 

Kooperativa 

   Evropa Svět 

Kolumbus 
Abonent 

Klasik Plus Klasik Plus 

133 Kč 200 Kč 267 Kč 400 Kč 

 

 

 

ČSOB pojišťovna 

  Evropa Celý svět 

Cestovní 
pojištění 

A B A B 

510 Kč 930 Kč     1920 Kč  3420 Kč 

 

 

Měsíční pojistné za cestovní pojištění jako bankopojistný produkt v rámci účtu 
 

  
Česká 

spořitelna 
KB ČSOB 

Poštovní 
spořitelna 

Měsíční poplatek 

za cestovní 
pojištění 35 0 25 64 

 

 

Kooperativa 

Limitní třída Evropa Svět 

Klasik 1 500 000 1 500 000 

Plus 3 000 000 3 000 000 

Komerční pojišťovna 

  Evropa Svět 

Cestovní 
pojištění 

A B A B 

540 Kč 1080 Kč 1080 Kč 2160 Kč 

Komerční pojišťovna 

Limitní třída Evropa Svět 

A 1 750 000 2 500 000 

B 3 500 000 5 000 000 

ČSOB pojišťovna 

Limitní třída Evropa Svět 

A 1 500 000 1 500 000 

B 2 500 000 2 500 000 



Příloha č. 5 – Přehled poplatků u všech vybraných bank 

 

  

Česká 

spořitelna 
KB 

UniCredit 

Bank 

GE Money 

bank 

Raiffeisen 

Bank 
ČSOB 

Poštovní 

spořitelna 
Volksbank 

Vedení účtu 0 20 19 0 29 0 0 0 

Poplatek za 
vlastnictví platební 
karty 0 58 17 29 23 45 5 20 
4x výběr z 

bankomatu vlastní 
banky 0 0 0 0 20 0 0 12 

4x příchozí 

elektronické platby  0 0 0 0 0 0 0 0 

2x odchozí 
elektronické platby  4 0 12 6 6 0 14 6 
Používání 

internetového 
bankovnictví  0 0 0 0 0 0 0 0 

Poplatek za cestovní 
pojištění  25 0 25 72 39 25 64 0 
Poplatek za pojištění 

platební karty proti 
krádeži a odcizení  25 23 25 27 40 38 0 15 

CELKEM za měsíc 54 101 98 134 157 108 83 53 

CELKEM za rok 648 1212 1176 1608 1884 1296 996 636 

Celková cena 
pojištění za měsíc 50 23 50 99 79 63 64 15 

Celková cena 

pojištění za rok  600 276 600 1188 948 756 768 180 

 

 

 
 


