POJIŠTĚNÍ
Pojištění je finanční produkt, který za určité pojistné kryje rizika, které můžou s určitou pravděpodobností
nastat během našeho života. Pojištění dělíme na pojištění osob (úrazové pojištění, životní pojištění),
pojištění majetku (pojištění nemovitosti, domácnosti, havarijní pojištění aj.) a pojištění zájmu (odpovědnost
za škodu, povinné ručení).
Srovnání nabídek je možné např. na www.usetreno.cz; www.top-pojisteni.cz; www.sfinance.cz aj.

Cestovní pojištění
Cestovní pojištění kryje náklady na lékařskou péči v zahraničí, na ztrátu a poškození zavazadel, storno
zájezdu, převoz zraněného popř. zesnulého do vlasti aj.
Příklad
Rodina Holých (2 dospělí a 2 děti – 10 a 13 let) jedou na zimní dovolenou do Itálie. V zahraničí budou 8
dní vč. cesty. Chtějí pojistit pro případ úrazu při lyžování – zdravotní péče, převoz do ČR a dále chtějí
pojistit storno zájezdu v ceně 50 000,- Kč. Navrhněte tři nejvýhodnější nabídky.

Příklad
Petr Novák – čerstvý absolvent – jede na celý červen na brigádu do Norska, kde bude sbírat jahody. Mimo
republiku bude 30 dní a potřebuje vhodné zdravotní a úrazové pojištění na cestu do zahraničí. Navrhněte tři
nejvýhodnější nabídky.
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Povinné ručení
Povinné ručení je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Povinné ručení kryje škodu, kterou při
provozu automobilu způsobíme jinému účastníku silničního provozu. Toto pojištění je ze zákona povinné!

Příklad
Petr Novák, nar. 5. 5. 1998 – čerstvý absolvent z Mariánských Lázní – si pořídil ojetý vůz. Škoda Fabia,
rok výroby 2009, objem motoru 1197 cm3 a výkonem 44 kW. Protože řídí teprve krátce, nemá nárok na
žádný bonus. Najděte tři nejvýhodnější nabídky.

Proč je důležité vědět věk řidiče a místo trvalého bydliště?

Příklad
Adéla Nová, nar. 10. 3. 1973 – si koupila nový vůz. Škoda Octavia, rok výroby 2017, objem motoru 1396
cm3 a výkonem 90 kW. Předchozí pojištění trvalo 84 měsíců a nikdy nezpůsobila dopravní nehodu. Paní
Nová bydlí v Karlových Varech. Najděte tři nejvýhodnější nabídky.
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