
Investiční životní pojištění
Evropská penze – Důchodový program 
Evropskou penzi uvedla Česká podnikatelská pojišťovna na trh na jaře minulého roku. Produkt je určen především těm zájemcům 
o vlastní finanční zajištění, kteří očekávají v dlouhodobém časovém horizontu výrazně vyšší výnosový potenciál. Klientovi nabízí 
možnost kombinovat pojistnou ochranu před nejrůznějšími životními riziky s atraktivními výnosy, které plynou z finančních prostřed-
ků investovaných do investičních nástrojů dle vlastního výběru. Prostředky nejsou vkládány pouze do jednoho konkrétního fondu 
nebo akciového či dluhopisového titulu, ale do portfolií, čímž se významně snižuje investiční riziko. Klient může využít nabídky ze 
dvou, resp. tří investičních strategií - s různou možností výše zhodnocení. Zmíněná třetí investiční strategie je tzv. porfolio životní-
ho cyklu, tedy program, který se sám přizpůsobuje potřebám klienta. Velkou výhodou pojištění je maximální flexibilita v souladu 
s momentální životní situací klienta – upravovat lze prakticky všechny parametry programu od pojistné částky, výše pojistného až 
po změnu doby pojištění. Program umožňuje spořit a zároveň vkládat mimořádné pojistné, ovlivnit umístění vložených prostředků, 
načasovat výplatu z pojištění podle svého určení, přerušit placení pojistného. Stejně jako v případě klasických životních pojištění lze 
snížit základ daně až o 12 tisíc korun. Systém poplatků je jednoduchý a transparentní a na velmi nízké úrovni. Výhradním zprostřed-
kovatelem produktu je společnost Broker Consulting, a. s., partnerem pro investování CONSEQ Investment Management, a. s.

Modelový příklad investičního životního pojištění
Evropská penze - Důchodový program:

Muž ve věku 35 let uzavře pojistnou smlouvu investičního životního pojištění na dobu 35 let tj. do věku 70 let a zvolí pojistnou 
částku pro případ smrti 500 000 Kč. S ohledem na zajištění budoucnosti a své finanční možnosti je schopen investovat měsíční po-
jistné okolo 2 300 Kč. Smlouvu uzavře s připojištěním zproštění od placení pojistného za hlavní pojištění a úrazovým připojištěním 
na dvojnásobek základních částek, tj. smrt úrazem 200 000 Kč, trvalé následky úrazu s progresivním plněním 200 000 Kč a denní 
odškodné při léčení úrazu 200 Kč, vše za 381 Kč měsíčně, tedy celkem zaplatí 2 381 Kč. Na konci sjednané pojistné doby činí hod-
nota podílového účtu 3 273 462 Kč. Způsob sjednání umožňuje další úsporu na daních z příjmů ve výši 63 000 Kč (podmínky roku 
2008 – max. 12 000 Kč ročně a rovná 15% daň z příjmu). Pro příklad je uvažován průměrný dosažený výnos z investování placeného 
pojistného ve výši 8,5 % po celou dobu pojištění, který odpovídá běžně dosahovaným výnosům u investic se středním až vyšším 
investičním rizikem.

Průběh hodnoty podílového účtu a plnění v případě smrti pojištěného v porovnání se zaplaceným pojistným:

V případě smrti pojištěného z důvodu nemoci nebo úrazu, např. na konci 20. roku trvání pojištění, obdrží určená osoba pojistné 
plnění ve výši 1 316 258 Kč.

Navíc rodina pojištěného čerpala každoroční výhodu ve formě úspory na daních z příjmů, celkem ve výši 36 000 Kč. Tuto částku 
by rodina pojištěného bez uzavření pojistné smlouvy investičního životního pojištění v průběhu minulých let neuspořila a lze ji tedy 
k pojistnému plnění v případě smrti pomyslně přičíst (1 316 258 + 36 000 = 1 352 258 Kč).
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Flotilové pojištění
ČPP připravila pro své klienty a obchodní partnery řadu pojistných produktů  pokrývajících prakticky všechna rizika, kterými mohou 
být  oni nebo jejich podniky ohroženi. Řada společností a firem potřebuje k zajištění své činnosti automobily. Pokrýt rizika spojená 
s provozováním vozového parku mohou prostřednictvím tzv. flotilového pojištění. Je určeno k ochraně všech běžných typů vozidel, 
která jsou ve vlastnictví nebo nájmu podnikatelů – fyzických nebo právnických osob. Flotilovým pojištěním lze sjednat výhodné 
povinné ručení a havarijní pojištění. Havarijní pojištění se vztahuje na případy poškození, zničení nebo odcizení vozidla. Lze sjednat 
celou řadu doplňkových připojištění, např. připojištění čelního skla, zavazadel, úrazu atd.  ČPP může tak svým klientům nabídnout 
vysoce kvalitní ochranu před nepředvídatelnými událostmi. 

Výše pojistného

V ČPP je výše pojistného u každé flotily posuzována individuálně, zohledňujeme předmět podnikání, počet vozidel a předchozí 
škodní průběh. Nabídka povinného ručení zahrnuje dva produkty - Speciál Plus, s limity plnění 54 mil. Kč u škod na zdraví i na věci 
a Super Plus, s limity 70 mil. Kč u škod na zdraví i na věci. Součástí obou produktů je navíc bezplatná kvalitní a široká asistenční služba 
a úrazové pojištění řidiče vozidla. Nabídku doplňuje komplexní havarijní pojištění, které nabízíme ve třech variantách, přičemž každá 
v sobě zahrnuje pojištění pro případ zničení či poškození živelní událostí. V kombinaci s uzavřeným povinným ručením získává klient 
slevu za propojištěnost.

Asistenční služby

Asistenční službu zajišťuje společnost Global Assistance. Tyto služby jsou poskytovány zdarma nejen při nehodě, ale i při poruše 
vozidla, zahrnuje opravu na místě, vyproštění a odtah vozidla. Svým rozsahem je naše nabídka ojedinělá na trhu. V případě sou-
časného sjednání povinného ručení a havarijního pojištění se limity plnění sčítají. S příplatkem za tzv. Asistenci Plus lze získat velmi 
nadstandardní služby s vysokými limity, které jsou výhodné zejména pro cesty do zahraničí. 

Výhody

U pojištění vozidel je směrem ke klientovi důsledně dodržován individuální přístup. Ten se projevuje jak při správě pojistných smluv, 
tak při vyřizování pojistných událostí. O klienta a jeho pojistné smlouvy pečuje vždy jeho osobní specialista. Individuální přístup 
uplatňujeme i při vyřizování pojistných událostí, takže můžeme klientům zaručit rychlé a korektní vyřízení. 

Portfolio

Portfolio našich klientů je v oblasti flotilového pojištění značně široké, patří k nim nejen velké státní instituce jako např. Ministerstvo 
financí ČR a Ministerstvo vnitra ČR - Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, Vězeňská služba ČR, dále Správa státních 
hmotných rezerv, Středočeský kraj, Záchranná služba hl. města Prahy a další, ale také subjekty z oblasti soukromé sféry, např. ČEZ 
Správa majetku s. r. o., OKD a. s., Agrofert Holding a. s. Významnou část našich klientů tvoří také drobní podnikatelé a zemědělská 
družstva. 

Sjednání pojištění

Flotilové pojištění lze sjednat na kterékoli z poboček ČPP. Jejich úplný seznam je k dispozici na internetových stránkách 
www.cpp.cz.
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