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Interaktivní vzdělávací soutěž o ceny – 3 výherci



Cena v jednání – sleva 
na „prázdniny“ na 

Krymu 



Hodnota cen? 

• Více než 3 000 Kč, s progresivním plněním až 30 000 Kč

• Některé ceny „K NEZAPLACENÍ“

• Vyhrají však všichni, pokud se dozvědí něco nového nebo se jen zasmějí



O čem budou otázky? 

• Zajímavá témata z metodik životního pojištění, avšak u některých společností možná 
opomíjená (např. „ÚNIKOVKY“)

• „Špeky“ ze zákona o distribuci

• Průzkum Vašeho názoru   



Co potřebujete? 

• Mobilní telefon

• Rychlost internetového připojení 

• Správně a rychle odpovědět na otázky

• Přezdívku, která vám přinese štěstí



Jakou přezdívku používám já? 

• Duchoslav Vážka
• Dragonfly
• Nejlepší analytik ve střední Evropě



Jak to probíhá? 

KAHOOT.IT
• GAME PIN, NICKNAME

• ČEKÁME NA SPOLEČNÝ START

• 30 VTEŘIN NA 1 OTÁZKU

• NÁSLEDNĚ PÁR SLOV O DANÉM 
TÉMATU



Co zavádí zákon o distribuci? 

• Evropská směrnice IDD zavádí poradenství = zprostředkovatel musí poskytnout 
osobní doporučení, v němž vysvětlí, proč daný produkt nejlépe splňuje jeho 
požadavky a potřeby

• Český zákon o distribuci pracuje s následujícími termíny:
a) doporučení (povinně při sjednání či podstatné změně jakéhokoliv životního

pojištění)
b) rada (povinně u rezervotvorných pojištění, při sjednání nové smlouvy či při

podstatné změně smlouvy stávající)  



Co se nelíbí ČNB na práci finančních poradců? 



Postoj ČNB k investičnímu životnímu pojištění s dominantní rizikovou složkou

„V případě, že IŽP bylo sjednáno primárně za účelem krytí rizik (tedy, že investiční 
složka je u takové pojistné smlouvy buď zcela vyloučena či potlačena na povinné 
minimum) je požadavek na zjišťování a vyhodnocování finanční situace klienta 
mírnější, nicméně v souladu s požadavkem na výkon zprostředkovatelské činnosti s 
odbornou péčí jej nelze úplně vynechat. Nezbytné je finanční situaci klienta zhodnotit 
s ohledem na řešené zabezpečení jednotlivých pojistných rizik (tedy zejména výpady 
příjmů a výše závazků při nastalých událostech, které je třeba zohlednit při stanovení 
výše pojistných částek u hlavního pojištění i u dílčích připojištění)...“

Rozhodnutí České národní banky č.j. 2017/53183/570 ze dne 13. dubna 2017 sp. zn. SP/2015/112/573; 
Odůvodnění bod 158.



Postoj ČNB k rozsahu doporučení v rámci pojištění osob 

„V případě pojištění osob je třeba zaznamenat zpravidla alespoň konkrétní rizika, 
která klient požaduje či pojišťovací zprostředkovatel doporučuje zahrnout do pojištění, 
požadovanou, resp. doporučenou výši pojistné ochrany a požadovanou, resp. 
doporučenou pojistnou dobu, přičemž by mělo být zřejmé, zda se jedná o doporučení 
pojišťovacího zprostředkovatele či výslovný požadavek klienta.“

Rozhodnutí ČNB č.j. 2017/141231/570 ze dne 23. října 2017 sp. zn. SP/2017/68/573; Odůvodnění bod 125.



„K nutnosti zaznamenávat důvody pro výběr pojistného produktu lze uvést, že 
zaznamenané důvody musí být zcela konkrétní, musí z nich být patrné, jaké faktory 
vzal pojišťovací zprostředkovatel v úvahu a proč považuje pojišťovací zprostředkovatel 
daný produkt za nejvhodnější pro klienta. Předkládá-li pojišťovací zprostředkovatel 
klientovi ke konečnému výběru nabídku více pojistných produktů, které považuje za 
rovnocenné alternativy pokrytí požadavků a potřeb klienta, mělo by být zřejmé, v čem 
spatřuje rozdíly (výhody a nevýhody) mezi těmito produkty.“

Rozhodnutí ČNB č.j. 2017/141231/570 ze dne 23. října 2017 sp. zn. SP/2017/68/573; Odůvodnění bod 126.

Postoj ČNB k odůvodnění výběru doporučeného produktu 


