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Proč toto téma? 
IŽP vs. RŽP 

Rušíme absurdní 

poplatky! 
IŽP lidé nechápou! Správný poplatek  

má být jedině 0 Kč! 

U nás se neplatí 

žádné měsíční ani 

počáteční poplatky! 

Pojištění není na 

investici, tak proč 

IŽP? 
Žijeme v době 

bezpoplatkové! 
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Proč toto téma? 
IŽP vs. RŽP 

IŽP je flexibilní! IŽP je přehledné! IŽP je moderní 

produkt! 

IŽP lze měnit podle 

životní situace! 

V IŽP lze snadno 

vyčíslit náklady? Pryč s tradičními 

produkty! 

Ale před 15 lety… 
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K čemu slouží životní pojištění? 

(bez ohledu na diskusi RŽP vs. IŽP) 

 

 

 

 

 

 

 

…a protože život je dlouhý a důvěra nezbytná… 

 
 

 

K zajištění nečekaných životních situací. 

IŽP vs. RŽP 

V tom ale není rozdíl v 

konstrukci RŽP a IŽP 

podstatný 
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Jaké by mělo životní pojištění být? 

 

 

 

Srozumitelné 

Dlouhodobé 

Flexibilní  

a individuální 

Cenově 
přiměřené 

IŽP vs. RŽP 
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Jednoduchost  vs. transparentnost 

Nechme rozhodnout klienta?! 

 

 

 

Transparentnost? 

Flexibilita?  

Jednoduchost? 

Srozumitelnost?  

RŽP sází na 

JEDNODUCHOST  

„Platím tolik a tolik a nic neřeším“ 

IŽP sází na  

TRANSAPARENTNOST  

„Chci mít přehled. Vidím, kolik platím za 

rizika a kolik za poplatky.“ 

IŽP vs. RŽP 
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Srozumitelnost 

Mýty o RŽP a IŽP 

 

 

 

RŽP má 
nulové 

poplatky! 

Pojistné = očekávaná úhrada plnění + 
očekávané náklady + marže + 

riziková přirážka 

Poplatky 
jsou  

absurdní! 

Pojišťovna kryje zejména náklady 
spojené s distribucí a správou 

pojištění. 

IŽP je pro 
klienta moc 

složité!  

Klient je v současnosti zkušenější, 
obezřetnější a více zvyklý investovat 

do negarantovaných produktů. 

IŽP vs. RŽP 
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Co to znamená? 

IŽP vs. RŽP 

• Schopnost pokrýt „moje“ potřeby  

• Schopnost přizpůsobit se „mým“ potřebám 
dříve - dnes - i v budoucnu 

= teď, v danou chvíli 

= změna nesmí znamenat sankci 

Přirozené pojistné 

- Rizikové pojistné je na začátku nižší a 

v čase roste podle aktuální míry rizika 

Fixní pojistné 

- Za dané riziko se platí pojistné stejné 

za celou pojistnou dobu, tj. v čase se 

nemění  

RŽP                  IŽP 
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Flexibilní a individuální 

Co to znamená? 

IŽP vs. RŽP 

Přirozené pojistné 

- Rizikové pojistné je na začátku nižší a 

v čase roste podle aktuální míry rizika 

Fixní pojistné 

- Za dané riziko se platí pojistné stejné 

za celou pojistnou dobu, tj. v čase se 

nemění 

                 RŽP                               IŽP 

Spravedlivější Jednodušší 
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IŽP jako quasi risk 
IŽP vs. RŽP 
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Flexibilní a individuální v praxi 
IŽP vs. RŽP 
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Příklad: Připojištění smrti na 500 000 Kč 

přirozené fixní platbaKlient víc než 

polovinu pojistné 

doby (23 let) platí 

vyšší pojistné, než 

odpovídá jeho 

skutečnému riziku.  

Bilance po 10 letech 

Klient za riziko zaplatil…  

Přirozené: 4 600 Kč 

Fixní: 15 240 Kč 

Bilance po 20 letech: 

Klient za riziko zaplatil…  

Přirozené: 11 995 Kč 

Fixní: 30 480 Kč 

 

Víc 

než 3x 

více! 

 

 

Víc 

než 

2,5x 

více! 
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Rekapitulace 
IŽP vs. RŽP 

Rizikové životní pojištění (RŽP) Investiční životní pojištění (IŽP) 

Náklady na vznik a správu smlouvy jsou zahrnuty v ceně 

pojištění a nejsou explicitně vyčísleny 

Náklady na vznik a správu smlouvy jsou zohledněny při 

stanovení minimálního pojistného, jsou uvedeny ve smluvní 

dokumentaci 

Technická rezerva pojištění je klientovi skryta, klient 

nerozhoduje o jejím umístění – disponuje s ní pojišťovna – a 

nenese investiční riziko 

Rezervou pojištění disponuje klient, rozhoduje o jejím 

umístění do fondů a nese i investiční riziko v souladu se svým 

investičním profilem 

V případě předčasného ukončení smlouvy smlouva zaniká bez 

odkupného – technická rezerva zůstává pojišťovně 

V případě předčasného ukončení smlouvy je vyplacena 

hodnota odkupného, pokud je jeho hodnota kladná 

Pojistné za jednotlivá rizika je fixní po stanovenou dobu, což 

je: 

- Jednodušší na pochopení i vysvětlení 

- Nevýhodné při předčasném ukončení připojištění nebo 

snížení rozsahu pojistné ochrany (klient v tu chvíli přeplatil) 

Pojistné za jednotlivá rizika je obvykle na bázi přirozených 

ročních sazeb, což je: 

- Složitější na vysvětlení a orientační výpočet – pojistné je 

stanoveno pro každý věk formou tabulky 

- Spravedlivější pro klienta – platí jen za aktuální riziko a při 

snížení pojistné ochrany nepřeplatil 

Není možné využít daňových úlev Lze využít daňových úlev  

Větší riziko předčasného ukončení smlouvy Nižší riziko předčasného ukončení smlouvy 

Nevzniká riziko tzv. akumulovaného dluhu.  Riziko vzniku akumulovaného dluhu při nedostatečné 

hodnotě investice – může znamenat požadavek pojišťovny 

vložit mimořádné pojistné nebo snížit pojistné krytí  

Klade o něco nižší nároky na poradce: není třeba vysvětlovat 

investiční složku, zabývat se poplatky apod. 

Klade vyšší nároky na schopnosti a znalosti poradce: je třeba 

vysvětlit fungování investiční složky, poplatky apod. 



13 Závěrem IŽP vs. RŽP 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinueWjz-DeAhUlD8AKHfiMCgAQjRx6BAgBEAU&url=https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADzdn%C3%AD_kolo&psig=AOvVaw3r0Z2R81QEgN_XqSo0lVcn&ust=1542722486511781


14 

Děkuji za pozornost 
 
Michal Korejs 

IŽP vs. RŽP 


