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Anotace
PĜedmČtem této bakaláĜské práce je problematika pojištČní motorových vozidel ve
spoleþnosti Internet Shop, s. r. o. Vyhodnocuje souþasný stav pojištČní a porovnává ho
s aktuální nabídkou pojistných produktĤ vybraných komerþních pojišĢoven na þeském
pojistném trhu. Navrhuje opatĜení pro zlepšení pojistné ochrany motorových vozidel ve
spoleþnosti Internet Shop, s. r. o.
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This bachelor’s thesis puts focus on the motor vehicle insurance provided by Internet
Shop, s. r. o. It evaluates current state of the insurance and compares it with current
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ÚVOD A CÍLE BAKALÁěSKÉ PRÁCE
Tato bakaláĜská práce je zamČĜena na problematiku pojištČní motorových vozidel.
KonkrétnČ pojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla a na druhé
stranČ havarijní pojištČní. Význam obou druhĤ pojištČní spoþívá pĜedevším v tom, že
chrání motoristy, ale také obČti dopravních nehod pĜed škodami, které jim mohou
vzniknout pĜi dopravní nehodČ.
ěada majitelĤ vozidel dosud nedbá jedné ze základních zákonných povinností a jezdí
nepojištČným vozidlem, podceĖují rizika a neuvČdomují si

závažnost možných

následkĤ. Na trhu pojištČní motorových vozidel panuje vysoká konkurence a komerþní
pojišĢovny se snaží získat co nejvíce klientĤ. Pro klienta je nČkdy složité se v nabídkách
vyznat a rozhodnout se za jakých podmínek a u kterého pojistitele pojistku uzavĜít.10
Téma z oblasti pojišĢovnictví jsem si také vybrala, protože jsem nČkolik mČsícĤ
pracovala v pojišĢovnČ, následnČ jsem zde mČla i povinnou školní praxi. Doufám, že
využiji poznatky, které jsem v pojišĢovnČ naþerpala a efektivnČ je dokáži využít.
Cílem mé bakaláĜské práce je návrh vhodného havarijního pojištČní a pojištČní
odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla spoleþnosti Internet Shop s.r.o. na
vozidla v obchodním majetku spoleþnosti. Dalším cílem je posouzení problematiky
povinného ruþení a havarijního pojištČní podnikatelského subjektu pro pojistný rok
2008. PojištČní bude navrhnuto od nČkolika vybraných pojišĢoven. a následnČ
vyhodnoceno, které je pro firmu nejvíce výhodné.
Má bakaláĜská práce se þlení na þtyĜi základní þásti. První kapitola popisuje význam a
dĤležitost pojištČní, objasĖuje jeho základní principy. PodrobnČji zde potom rozebírám
problematiku pojištČní motorových vozidel v souþasnosti.

8

Ve druhé kapitole zmiĖuji historii, charakteristiku a strategii zvolené spoleþnosti
Internet Shop, s. r. o. . SouþasnČ provádím rozbor analyzuji souþasný stav pojistných
smluv. Všímám si hlavnČ výše pojistných þástek, limitĤ plnČní, výší spoluúþastí a
dalších faktorĤ.
Ve tĜetí kapitole již pĜistupuji k samotným návrhĤm pojistných smluv od vybraných
komerþních pojišĢoven. Vybrány byly pouze pojišĢovny, které nabízejí oba typy
pojištČní vozidel souþasnČ. Dosáhne se posouzení a srovnání tČchto dvou produktĤ od
jednotlivých komerþních pojišĢoven dle jednotlivých kritérií – výše pojistného, rozsah
krytí pojistných rizik, bonusy a další, ve vztahu ke složení vozového parku spoleþnosti.
Pro plánované poĜízení dalších automobilĤ v pĜíštím roce beru v potaz také možnost
uzavírání hromadných smluv, tzv. flotil.
Ve þtvrté þásti se vČnuji výbČru optimální varianty pojistné ochrany spoleþnosti dle
jejích podmínek a požadavkĤ. Na základČ pĜedchozích poznatkĤ a analýz spoleþnosti
doporuþuji návrh na zmČnu pojistné ochrany a komerþní pojišĢovny.
Díky snaze vypracovat práci z praktického hlediska a s dĤrazem na využití získaných
podkladĤ a výpoþtĤ, pĜedpokládám, že spoleþnost Internet Shop, s. r. o. dosáhne jistých
finanþních úspor, vþetnČ rĤzných výhod, plynoucích z uzavĜení pojistné smlouvy.

9

1

TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Na základČ problematiky zpracované v mé bakaláĜské práci se v rámci této kapitoly
budu vČnovat vysvČtlení pojmu pojišĢovnictví, bližšímu seznámení s problematikou
pojištČní a úvodu do havarijního pojištČní vozidel a pojištČní odpovČdnosti za škody
zpĤsobené provozem vozidla.

1.1

Charakteristika pojištČní

PĤvodní myšlenkou a obsahem pojištČní byla pomoc v nouzi s cílem pomáhat tehdy,
když se jednotlivec nemĤže ubránit vzniku škody a krýt její následky. [8]
PojištČní a pojišĢovnictví zasahuje do všech þinností, týká se každého obþana,
spoleþnosti, podniku a spoleþnosti. [7]
DĤležitým faktorem v pojišĢovnictví je riziko. Pojem riziko, vyjadĜuje situaci, kdy
urþitý jev nastává s jistou pravdČpodobností, obsahuje pochybnost o budoucnosti, a
vČdomí, že se þlovČk mĤže dostat do horší situace. Protože se v pojištČní pracuje
s náhodnými událostmi, má velký význam teorie pravdČpodobnosti. Ta umožĖuje
popsat riziko spojené s pojistkou a vysvČtluje princip, na nČmž je založena þinnost
pojišĢoven – sdružením velkého poþtu pojistek se prĤmČrné riziko snižuje.
Rizika se dají krýt z rĤzných zdrojĤ, mezi nČž patĜí napĜíklad samopojištČní, dohody o
vzájemné pomoci mezi podniky, vytváĜení fondĤ þi soukromé (komerþní) pojištČní. [8]
Za základní funkce transferu rizika na komerþní pojišĢovnu vyplývají zejména
následující výhody
•

penČžní prostĜedky k vyrovnání zpĤsobených ztrát jsou zpravidla okamžitČ
k dispozici,

•

náklady na pojistné jsou nižší než pĜípadná ztráta.
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Nabídka a poptávka v oblasti pĜenášení rizika pojištČním se uskuteþĖuje na pojistném
trhu. Na pojistném trhu pĜevládá nabídka, naopak stranu poptávky pĜedstavují fyzické
osoby, podnikatelské þi jiné subjekty. Pojistný trh je možné þlenit podle více kritérií,
napĜíklad podle pĜedmČtu þinnosti pojistitele, podle pojistného rizika, podle pĜedmČtu
pojištČní, podle pojistných produktĤ a další. Rozhodujícím kritériem ovšem zĤstává
rozdČlení podle pĜedmČtu þinnosti pojistitele. [7]
Pojistný trh je tak rozdČlen na dva relativnČ samostatné segmenty, a to na
•

vČcný pojistný trh – pĜedstavuje nabídku a poptávku po pojištČní a zajištČní

•

investiþní pojistný trh – jsou na nČm doþasnČ investovány volné penČžní
prostĜedky pojistitele. [7]

Pojistný trh má stejné základní rysy jako jakýkoli jiný trh, nČkdy mezi klienta a
pojistitele vstupují tzv. zprostĜedkovatelé pojištČní. Jedna z podstatných odlišností
spoþívá v tom, že realizace prodaných služeb se podle smlouvy projeví až po delším
þasovém období od uzavĜení obchodu, nebo se nemusí objevit vĤbec. Toto umožĖuje
komerþním pojišĢovnám provádČt investiþní þinnost. [2]
Základním pĜedmČtem þinnosti komerþní pojišĢovny je pĜebírat na sebe pĜedem
definovaná rizika svých klientĤ. PlnČní jejího závazku nastává v budoucím období, když
dojde k smluvené události, která nepĜíznivČ dopadá na klienta.
Zájmy státu vyjadĜuje a zabezpeþuje veĜejnoprávní úprava, která se týká zejména
pojišĢovnictví a podmínek podnikání v pojišĢovnictví vþetnČ dohledu v této oblasti.
Základem této právní úpravy je
•

Zákon þ. 363/1999 Sb., o pojišĢovnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,

•

Zákon þ. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvČ a o zmČnČ souvisejících zákonĤ, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ,

•

Zákon þ. 38/2004 Sb., o pojišĢovacích zprostĜedkovatelích a samostatných
likvidátorech pojistných událostí a o zmČnČ živnostenského zákona, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ,
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•

Zákon þ. 377/2005 Sb., o doplĖkovém dohledu nad bankami, spoĜitelními a
úvČrními

družstvy,

institucemi

elektronických

penČz,

pojišĢovnami

a

obchodníky s cennými papíry ve finanþních konglomerátech a o zmČnČ
nČkterých dalších zákonĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
•

Zákon þ. 168/1999 Sb., o pojištČní odpovČdnosti z provozu vozidla, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. [7]

V ýeské republice vykonává dohled nad pojišĢovnictvím ýeská národní banka. Každá
tuzemská pojišĢovna mĤže vykonávat svoji þinnost pouze na základČ povolení od ýeské
národní banky.

1.2

Pojistný vztah

Pojistný vztah je v ýeské republice vymezen zákonem þ. 37/2004 Sb. o pojistné
smlouvČ. PojištČní se tedy uskuteþĖuje prostĜednictvím pojistné smlouvy nebo na
základČ právního pĜedpisu, tak vznikne pojistný vztah. [8]
Pojistný vztah vzniká mezi pojistiteli a pojistníky, resp. pojištČnými. Pojistitelem mĤže
být právnická osoba, která vykonává pojišĢovací þinnost. Osoba, která uzavírá pojistnou
smlouvu s pojistitelem je pojistník a je povinen platit pojistné. Osoba, na jehož rizika se
pojištČní sjednává, je pojištČný a má právo od pojišĢovny obdržet plnČní v pĜípadČ
vzniku pojistné události. Pojistník a pojištČný bývají ve vČtšinČ pĜípadĤ tatáž osoba.
Tzv. oprávnČnou osobou je ta, v jejíž prospČch se pojistná smlouva sjednává. [2, 6]
Mezi náležitosti pojistné smlouvy patĜí vždy
•

urþení pojistitele a pojistníka,

•

urþení oprávnČné osoby,

•

urþení, zda se jedná o pojištČní škodové nebo obnosové,

•

vymezení pojistného nebezpeþí a pojistné události,

•

výše pojistného, jeho splatnost a údaj o tom, zda se jedná o pojistné bČžné nebo
jednorázové,
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•

vymezení pojistné doby a doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavĜena,

•

pojistné podmínky,

•

v pĜípadČ pojištČní osob, bylo-li dohodnuto, že se oprávnČná osoba bude podílet
na výnosech pojistitele, zpĤsob, jakým se oprávnČná osoba na tČchto výnosech
bude podílet.

Souþástí pojistné smlouvy jsou rovnČž pojistné podmínky. Pojistník se s nimi musí pĜed
uzavĜením smlouvy obeznámit a bez jeho souhlasu nelze tyto podmínky dodateþnČ
mČnit. S pojistnými podmínkami musí být proto pojistník pĜed uzavĜením smlouvy
seznámen. Vymezují zejména podmínky vzniku, trvání a zániku pojištČní, pojistnou
událost, rozsah pojistného plnČní a jeho splatnost a další. Zpravidla musí mít pojistná
smlouva písemnou formu.
Zákon o pojistné smlouvČ stanovuje pĜesnČ definované zpĤsoby zániku soukromého
pojištČní

1.3

•

uplynutí pojistné doby,

•

nezaplacení pojistného,

•

dohoda,

•

výpovČć,

•

odstoupení,

•

jiné dĤvody zániku. [8]

Klasifikace pojištČní1

Komerþní pojišĢovny nabízejí a realizují množství pojištČní, které je tĜeba rozdČlovat a
klasifikovat podle rĤzných kritérií. Názory na tĜídČní a klasifikaci však nejsou jednotné,
a proto jich existuje nČkolik druhĤ.

1

Tato kapitola je zpracována dle literárního zdroje (Martinoviþová, D., 2007.)
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A) Klasifikace pojištČní podle formy vzniku pojištČní
Toto þlenČní vyjadĜuje rozdČlení pojištČní podle zpĤsobu vzniku. V ýeské republice se
plnČ využívá dČlení na zákonné pojištČní a smluvní pojištČní, pĜiþemž smluvní pojištČní
se dále dČlí na dobrovolné nebo povinné.
Zákonné pojištČní vzniká automaticky ze zákona, dojde-li ke skuteþnosti, s níž zákon
vznik tohoto pojištČní spojuje a trvá po celou dobu existence této skuteþnosti bez
pojistné smlouvy a bez ohledu na vĤli jeho úþastníkĤ. Smluvní povinné pojištČní je
rovnČž dáno právním pĜedpisem. Pokud daný subjekt smlouvu na pojistné riziko
neuzavĜe, nepovolí pĜíslušný státní orgán výkon þinnosti. Smluvní dobrovolné
pojištČní vzniká dobrovolnČ, na základČ vlastního projevu vĤle a je zde v plném
rozsahu respektována smluvní volnost a rovné postavení úþastníkĤ.

B) Klasifikace pojištČní podle zpĤsobu tvorby rezerv
DČlení pojištČní podle zpĤsobu tvorby rezerv rozlišuje riziková nebo-li neživotní a
rezervotvorná nebo-li životní pojištČní.
Neživotní pojištČní je pojištČní, ve kterém pojistitel neví jistČ a jednoznaþnČ, jestli
pojistná událost vznikne nebo ne, jestli se bude poskytovat pojistné plnČní a v jaké výši.
Pojistné plnČní se poskytuje pouze v pĜípadČ, že pojistná událost vznikne a cílem je
pouze krytí rizika. Jedná se o pojištČní majetku, odpovČdnosti za škodu, úrazu,
léþebných výloh a další.
Životní pojištČní je pojištČní, ve kterém se vytváĜí rezerva. Pojistitel ví, že pojistná
událost v budoucnu vznikne. Jedná se zejména o pojištČní osob.
V ýeské republice je základní klasifikace pojištČní dána zákon þ. 363/1999 Sb., o
pojišĢovnictví, a to právČ na odvČtví životního a neživotního pojištČní.

C) Klasifikace pojištČní podle pĜedmČtu pojištČní
Podle klasifikace pĜedmČtu pojištČní rozlišujeme
•

pojištČní majetku – poškození, zniþení, ztráta, odcizení a jiné škody
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•

pojištČní odpovČdnosti za škodu – poskytuje pojištČnému ochranu pro pĜípad,
kdy pojištČný zpĤsobí jinému subjektu škodu za kterou odpovídá a kterou mu je
povinen nahradit. Takováto škoda mĤže být zpĤsobena na majetku, zdraví þi
životČ.

•

1.4

pojištČní osob – pojištČní odpovČdnosti vzniklou na živote a zdraví, nebo vČci.

Charakteristika pojištČní motorových vozidel

Poþet vozidel na silnicích rok od roku stoupá. Užívání automobilu však pĜináší nejen
užitek v podobČ pohodlí a úspory þasu, ale i nezanedbatelná rizika. Tím nejvýraznČjším
je hrozba dopravních nehod spojených s nepĜíjemnými následky nejen na vozidle nebo
majetku, ale i na zdraví þi životech cestujících. Vzhledem ke své relativnČ vysoké
hodnotČ a zároveĖ omezené možnosti dokonalého zabezpeþení se vozidlo þasto stává
pĜedmČtem odcizení. Mezi další rizika mĤžeme zaĜadit riziko zniþení þi poškození
živelní událostí. Z tČchto dĤvodĤ je zĜejmé, že rizika spojená s provozem motorových
vozidel, jsou znaþná a musí být kryta pojištČním. Konkrétní þlenČní a podoba pojištČní
motorových vozidel jsou dány podmínkami v jednotlivých zemích. [9]

V ýeské republice lze sjednat dva typy pojištČní motorových vozidel,to
•

havarijní pojištČní motorových vozidel,

•

pojištČní odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou provozem vozidla.

PojištČní motorových vozidel v ýeské republice spadá do neživotního pojištČní. PĜiþemž
havarijní pojištČní motorových vozidel je smluvní pojištČní a lze je zaĜadit do pojištČní
majetku a pojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla je povinné
smluvní a patĜí do pojištČní odpovČdnosti za škodu.
VČtšina komerþních pojišĢoven, které nabízejí povinné ruþení, nabízí havarijní pojištČní
jako doplnČk k pojištČní odpovČdnosti z provozu motorového vozidla za zvýhodnČných
podmínek. Je proto výhodné poĜizovat obČ pojištČní souþasnČ a zvážit možnost jejich
sjednání u jedné pojišĢovny. [9]
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1.4.1 Havarijní pojištČní
Havarijní pojištČní, je smluvní pojištČní, které slouží ke krytí škod vzniklých na vozidle
a nezáleží, zda je škoda zpĤsobena dopravní nehodou, odcizením celého vozidla nebo
jeho þásti, vandalismem þi živelnou událostí (napĜ. požárem, krupobití, pĜímým
pĤsobením blesku, pádem kamení, sesuvem pĤdy, tlakem snČhu, povodnČmi nebo
záplavami a vichĜicí). Toto pojištČní kryje vzniklé škody i v pĜípadech, které si
pojištČný zpĤsobí neúmyslnČ sám – napĜíklad autonehodou. [10]

Klient má možnost k havarijnímu pojištČní využít také následující pĜipojištČní :
•

PĜipojištČní þelního skla nebo všech skel - toto pojištČní se sjednává pouze pro
pĜípad poškození þi zniþení skel

•

PĜipojištČní zavazadel pĜepravovaných pojištČným vozidlem - jedná se o
doplĖkové pojištČní pro pĜípad odcizení þi poškození zavazadel z vozidla.

•

Úrazové pojištČní osob dopravovaných pojištČným vozidlem - toto pojištČní
poskytuje cestujícím ve vozidle finanþní náhradu za škody na životČ, trvalých
následkĤ na zdraví v souvislosti s úrazem pĜi dopravní nehodČ. PojištČní je
možné sjednat na všechna sedadla ve vozidle dle velkého technického prĤkazu
nebo jen na sedadlo Ĝidiþe.

•

PĜipojištČní nákladĤ na nájem náhradního vozidla - pojištČní se vztahuje na
úhradu nákladĤ na nájemné za náhradní vozidlo, pronajaté v dĤsledku poškození
vlastního vozidla následkem dopravní nehody.

•

Asistenþní služby - poskytují pomoc v pĜípadČ nehody þi nenadálé poruchy,
pomohou zajistit opravu a odtah nepojízdného vozidla, aĢ již v ýeské republice
nebo v zahraniþí. Asistenþní služby zajišĢuje smluvní partner pojišĢovny a to v
rozsahu stanoveném pojistnými podmínkami dané pojišĢovny. [10]

Výše pojistného závisí na nČkolika faktorech, mezi které patĜí
•

výše pojistné þástky - stanovení pojistné ochrany, k þemuž se využívá zejména:
o

ceny nového vozu - vhodné pro nová vozidla

o

ceny obecné - využívá se pĜi sjednání havarijního pojištČní pro starší
vozidla.
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•

výše spoluúþasti,
o

pevná þástka - tou bývá vČtšinou minimální spoluúþast, napĜ. 1000,- Kþ

o

procentuální spoluúþast z pojistného plnČní.

• stáĜí vozidla,
• typ vozidla,
• úþel užívání,
• vybavenost vozidla nebo jeho zabezpeþení,
• rizikovost ĜidiþĤ užívajících vozidlo,
• rĤzné slevy,
• zpĤsob platby,
• jiné.
U havarijního pojištČní není ovšem výše pojistného hlavním hlediskem pro posouzení,
dĤležitČjší je kvalita pojištČní. Ta se odvíjí od limitĤ plnČní, které pojišĢovna v pĜípadČ
pojistné události poskytne, od kvality asistenþních služeb, možnostech kombinovat
rizika a další. [13]

1.4.2 PojištČní odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou provozem vozidla
Zákon þ. 168/ 1999 Sb., o pojištČní odpovČdnosti z provozu vozidla ukládá vlastníkovi
nebo spoluvlastníkovi vozidla, fyzické nebo právnické osobČ s trvalým pobytem nebo
sídlem na území ýR povinnost uzavĜít pojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené
provozem vozidla. V pĜípadČ nesplnČní povinnosti hrozí danému subjektu pokuta až do
výše 20.000 Kþ. Ten, kdo neuzavĜe pojistnou smlouvu a zpĤsobí vozidlem druhému
škodu na zdraví nebo na majetku, bude navíc muset uhradit veškerou škodu z vlastních
prostĜedkĤ.
Povinné smluvní pojištČní vozidel se nevztahuje pouze na cizozemská vozidla s cizí
státní poznávací znaþkou nebo vozidla, která jsou ve vlastnictví fyzické nebo právnické
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osoby s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území ýeské republiky1. PojištČní
odpovČdnosti z provozu vozidel se dále nevztahuje na vozidla zaĜazené do
integrovaného záchranného systému (hasiþi, policie) a invalidní vozíky.
PojištČní odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou provozem vozidla poskytuje pojistnou
ochranu pojištČnému pro pĜípad škody zpĤsobené provozem motorového vozidla.
PojištČného chrání pĜed možným nepĜíznivým finanþním dopadem nárokĤ poškozeného
v pĜípadČ vzniklé škody zpĤsobené provozem vozidla. PojištČní nabízí pojistnou
ochranu v základním limitu 35 mil. Kþ na každého zranČného nebo usmrceného a 35
mil. Kþ na majetkovou škodu pro všechny poškozené.
U závažných nehod mohou þástky za vČcné škody a škody na zdraví dosahovat ĜádovČ
miliony korun. Podmínkou náhrady škody je samozĜejmČ to, že ke škodČ došlo v dobČ
trvání pojistné smlouvy. PlnČní pojišĢovny je podle zákona splatné do 15 dnĤ ode dne,
kdy skonþila šetĜení nutná ke zjištČní rozsahu její povinnosti plnit. V nČkterých
pĜípadech mĤže zpČtnČ pojišĢovna požadovat uhrazenou škodu po pojištČném.
NapĜíklad v pĜípadČ, že se Ĝidiþ odmítne podrobit na výzvu pĜíslušníka Policie ýR
dechové zkoušce na pĜítomnost alkoholu nebo jiné omamné nebo psychotropní látky
nebo léku oznaþeného zákazem Ĝídit motorové vozidlo. [11]
V pĜípadČ nehody þi jiného poškození vozidla musí být splnČno nČkolik pĜedpokladĤ,
aby vznikl nárok na plnČní a pojišĢovna pĜípadnou škodu uhradila, a to
•

škodná událost nevznikne v dĤsledku zavinČní poškozeného,

•

škodná událost nastane v dobČ trvání pojištČní,

•

škodná událost nastane na území urþených státĤ.

Výše pojistného obvykle závisí na následujících faktorech
•

Druh vozidla – základní þlenČní vozidel na motocykly, osobní þi nákladní
automobily,

1

Tyto subjekty mají povinnost uzavĜít pojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla ve
svém státČ. K prokázání tohoto pojištČní v zahraniþí slouží tzv. „zelená“ karta. Je jediný mezinárodnČ
uznávaný doklad o existenci pojištČní, a Ĝidiþ cizozemského vozidla tak nemusí platit hraniþní pojištČní.
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•

Objem válcĤ – s rostoucím objemem roste i výše sazeb,

•

Výkon motoru,

•

Užití vozidla – pokud se vozidlo nevyužívá pro soukromé úþely, ale napĜ. jako
vozidlo taxislužby nebo autoškoly, budou sazby o nČco vyšší,

•

StáĜí vozidla,

•

Typ klienta – záleží, zda se vozidlo užívá pro soukromé nebo podnikatelské
úþely,

•

VČk,

•

OdpovČdnostní limity – záleží na tom, jakou výši krytí pĜípadných škod na
zdraví a majetku si pojistník zvolí,

•

PSý – pojišĢovny stanovují sazby pro jednotlivé okresy, záleží na rizikovosti
místa. NejrizikovČjší jsou velká mČsta s vysokou hustotou provozu,

•

Frekvence placení – pĜi roþním placení poskytují nČkteré pojišĢovny slevu,

•

systém BONUS/MALUS - zohledĖuje bezeškodní prĤbČh pojištČní klienta na
základČ kterého lze poskytnout slevu na pojistném a naopak. Pojistitel má tak
každoroþnČ možnost zvýhodnit dobrého klienta. V pĜípadČ malusu se naopak
jedná o pĜirážku k pojistnému, kdy má pojistitel možnost zohlednit zvýšené
riziko v pĜípadČ uzavĜení nebo trvání pojistné smlouvy s majitelem vozidla,
která má zvýšená poþet zavinČných pojistných událostí. [12]

PĜedešlý výþet faktorĤ, na kterých je závislá výše pojistného, není smČrodatný pro
každou komerþní pojišĢovnu. Každá pojišĢovna má navolen rĤzný výbČr kritérií na
základČ kterých výši pojistného stanovuje.
Ke sjednání nabídky pojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla je
potĜeba zejména následující:
1. Klient – výpis z obchodního rejstĜíku (pokud je zapsán), charakteristika klienta,
Iý/Rý, jméno nebo firma, trvalý pobyt nebo sídlo, osoba jednající
jménem klienta, plátce DPH, þíslo bankovního úþtu.
2. Vozidlo – druh, tovární znaþka, typ, model, dodateþná specifikace (obytné vozidlo,
sanitní, MHD), þíslo a série technického prĤkazu, RZ, VIN, þíslo motoru,
zdvihový objem, výkon motoru, hmotnost, poþet míst k sezení, rok výroby,
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uvedení do provozu, druh použití.
3. Ostatní – poþátek pojištČní, délka pojištČní, druh splátky pojistného.
Po uzavĜení povinného ruþení obdrží pojištČný mimo jiné tzv.zelenou kartu, sloužící
jako mezinárodní osvČdþení o platnosti pojištČní odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou
provozem vozidla. PĜed vycestováním do zemí, kde tato karta neplatí, je nutné si sjednat
potĜebné pojištČní odpovČdnosti.
PĜehled komerþních pojišĢoven, které mají licenci nabízet pojištČní odpovČdnosti za
škody zpĤsobené provozem vozidla, je následující:
•

AIG EUROPE, S.A., poboþka pro ýeskou republiku,

•

Allianz pojišĢovna, a.s.,

•

ýeská podnikatelská pojišĢovna, a.s.,

•

ýeská pojišĢovna, a.s.,

•

ýSOB pojišĢovna, a.s., þlen holdingu ýSOB,

•

DIRECT pojišĢovna, a.s.,

•

Dolnorakouská pojišĢovna, poboþka pro ýR,

•

Generali PojišĢovna, a.s.,

•

Hasiþská vzájemná pojišĢovna, a.s.

•

Kooperativa, pojišĢovna, a.s., Vienna Insurance Group,

•

Slavia pojišĢovna, a.s.

•

Triglav pojišĢovna, a.s.,

•

UNIQA pojišĢovna, a.s.,

•

WĦstenrot pojišĢovna, poboþka pro ýR. [11]

Pojistná smlouva o pojištČní odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou provozem vozidla na
základČ zákona þ.168/1999 Sb. zaniká
a) dnem, kdy pojistník oznámil pojistiteli zmČnu vlastníka tuzemského vozidla,
b) dnem, kdy vozidlo pĜestalo jako vozidlo fyzicky existovat,
c) dnem vyĜazení vozidla z evidence,
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d) odcizením vozidla,
e) uplynutím 30 dnĤ od doruþení upomínky pojistitele k zaplacení dlužného
pojistného, nebylo-li v této lhĤtČ zaplaceno,
f) výpovČdí podle zvláštního právního pĜedpisu,
g) uplynutím doby, na kterou bylo pojištČní sjednáno.

1.5

Charakteristika þeského pojistného trhu v souþasnosti

V ýeské republice jezdí podle ýeské kanceláĜe pojistitelĤ zhruba 200.000 až 300.000
vozidel bez povinného pojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla.
Poþet škod zpĤsobených nepojištČnými vozidly neroste, zvyšuje se ale jejich závažnost.
Pro obþany je pak finanþnČ nároþné hradit škody zpĤsobené nepojištČným vozidlem.
PodceĖovat pojištČní za škody zpĤsobené provozem vozidla proto není na místČ. [11]
V ýeské republice bylo k 1. 1. 2008 registrováno 6 788 165 motorových vozidel. Dle
údajĤ ýeské kanceláĜe pojistitelĤ mČlo k 31. 12. 2007 celkem 5 997 461 vozidel
sjednáno pojištČní odpovČdnosti z provozu motorového vozidla. Podle kvalifikovaného
odhadu ýeské kanceláĜe pojistitelĤ je však v ýeské republice 200–300 tisíc vozidel,
která nemají sjednáno pojištČní odpovČdnosti a jsou reálnČ provozovaná. [11]
Podíl jednotlivých komerþních pojišĢoven na trhu povinného ruþení za pojistný rok
2008 zobrazuje následují graf. Z nČj vyplývá, že nejvČtší podíl na trhu mČla ýeská
pojišĢovna s témČĜ 38%, za ní následovala Kooperativa s pĜibližnČ 27%.
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Graf þ. 1: Podíl vybraných komerþních pojišĢoven na trhu pojištČní odpovČdnosti za
škodu zpĤsobenou provozem vozidla
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Zdroj: ýeská asociace pojišĢoven, 2. 5. 2009

Na trhu havarijního pojištČní je statistika podobná jako u pojištČní odpovČdnosti za
škody zpĤsobené provozem vozidla. Hlavní podíl na trhu v poþtu uzavĜených pojistných
smluv na havarijní pojištČní mČla v roce 2008 ýeská pojišĢovna s 37% , za ní následuje
opČt pojišĢovna Kooperativa s 29% a na tĜetím místČ se umístila pojišĢovna Allianz
s 14%.
Graf þ. 2: Podíl vybraných komerþních pojišĢoven na trhu havarijního pojištČní
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Zdroj: ýeská asociace pojišĢoven, 2. 5. 2009
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2

ANALÝZA SOUýASNÉHO STAVU POJIŠTċNÍ
MOTOROVÝCH VOZIDEL VE SPOLEýNOSTI
INTERNET SHOP, S. R. O.

Cílem této kapitoly bude seznámení se spoleþností Internet Shop, s. r. o. a navrhnout
havarijní pojištČní a povinné ruþení od vybraných pojišĢoven pro její vozový park.

2.1

Struþná charakteristika spoleþnosti

Historie jedné z nejvČtších internetových parfumerií v ýeské republice sahá do roku
2000, kdy pan Michal Zámec založil svĤj první internetový obchod . Zpoþátku
provozoval firmu s jedním spolupracovníkem. V souþasnosti má spoleþnost pĜibližnČ 20
zamČstnancĤ.
V dĤsledku rozvoje byla zmČnČna právní forma na spoleþnost s ruþením omezeným a
spoleþnost nazvána Internet Shop s.r.o. Obchod www.parfums.cz se podstatnou mČrou
podílel na rozvoji prodeje parfému prostĜednictvím sítČ internet. To pĜineslo možnost
podstatného snížení cen parfémĤ svČtových znaþek nejen v ýeské republice, ale i na
Slovensku, v NČmecku, Rakousku, Maćarsku a Polsku, kde spoleþnost také pĤsobí.
Zákazníci oceĖují zejména profesionální pĜístup a kvalitní, v þeském prostĜedí
nadstandardní služby. Mezi nČ patĜí zejména rychlost dodání, korektní jednání a jasná
orientace na zákazníka. [38]
Vize a strategie spoleþnosti
Budoucnost spoleþnosti vidí její majitelé pĜedevším v expanzi do ostatních státĤ,
pĜedevším do východní Evropy, kde mají lidé stále ještČ k nákupĤm pĜes internet
nedĤvČru a obchodování je v mnoha východních zemích teprve ve svých poþátcích.
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2.2

Analýza pojištČní motorových vozidel

Spoleþnost má v souþasné dobČ uzavĜeny na své automobily pojistné smlouvy jak na
povinné ruþení, tak na havarijní pojištČní. Spoleþnost vlastní pČt automobilĤ.
Z následujícího pĜehledu je patrné, že firma neupĜednostĖuje žádnou znaþku aut a
poĜizuje si je dle aktuální potĜeby. DĤležitá je pro spoleþnost dodávka, díky které
zajišĢuje v BrnČ a jeho okolí zdarma rozvoz svého zboží. Následující tabulka uvádí
druhy aut a jejich technická a pojistná specifika.

Tab. þ. 1: Vozový park spoleþnosti
PoĜ.þ.

Tovární
znaþka

Typ vozidla

Uvedení
do
provozu

Zdvihový
objem
(cm3)

1
RENAULT
LAGUNA 1,9DCI
4.4.2004
1870
2
RENAULT
TRAFIC 2,0
30.8.2007
1995
3
ŠKODA
OCTAVIA
23.3.2005
1896
4
CITROËN
BERLINGO 1,6 HDI 25.5.2007
1560
5
BMV
530L
24.6.2006
2993
Zdroj: zpracováno dle interních materiálu spoleþnosti Internet Shop, s. r. o.

Výkon
(kW)

Kategorie

88
84
77
66
170

M1
N1
N1
M1
M1

2.2.1 Rozbor pojistných smluv
V této kapitole pĜistoupím k již samotné analýze pojištČní motorových vozidel
spoleþnosti Internet Shop s. r. o. Po prostudování jednotlivých platných pojistných
smluv, jsem zjistila následující stav pojistného zabezpeþení vozového parku.
U pojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla spoleþnost
neupĜednostĖuje žádnou z komerþních pojišĢoven na þeském pojistném trhu. Dva
automobily má pojištČné u Kooperativy, a. s. , další dva u ýeské pojišĢovny, a. s. a
poslední u pojišĢovny Uniqa, a. s. .
Všechny automobily jsou pojištČny na vyšší limity pojistných plnČní, výjimkou je pouze
vĤz RENAUL LAGUNA, který má limit pojistného plnČní 24 mil. Kþ pro vČcné škody
a 54 mil. Kþ pro škody na zdraví. ýástky roþního pojistného a jednotlivé pojišĢovny u
každého automobilu jsou uvedeny v tabulce þíslo 2.
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Tab. þ. 2: Výše roþního pojistného na pojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené
provozem vozidla
Tovární
znaþka

Typ vozidla

Zdvihový
objem
(cm3)

PojišĢovna

RENAULT LAGUNA 1,9DCI
1870
Kooperativa
RENAULT TRAFIC 2,0
1995
UNIQA
ŠKODA OCTAVIA
1896
ýeská pojišĢovna
CITROËN BERLINGO 1,6 HDI
1560
ýeská pojišĢovna
BMV 530L
2993
Kooperativa
Roþní pojistné
Zdroj: zpracováno dle interních materiálu spoleþnosti Internet Shop, s. r. o.

Povinné
ruþení
(Kþ)
7 452 Kþ
7 080 Kþ
8 093 Kþ
4 952 Kþ
30 492 Kþ
58 069 Kþ

Nejvyšší roþní pojistné spoleþnost platí za BMW 530L, a to 30 492 Kþ. Za ostatní
automobily platí pĜibližnČ stejnČ vysoké pojistné, nejnižší však za automobil Citroën
Berlingo, a to 4 952 Kþ.
KromČ povinného pojištČní odpovČdnosti z provozu motorových vozidel, má rovnČž
spoleþnost Internet Shop s. r. o. na všechna vozidla sjednáno havarijní pojištČní.
Všechna vozidla mají havarijní pojištČní uzavĜené u stejných pojišĢoven jako povinné
ruþení. PĜehled podmínek pojištČní zobrazuje následující tabulka.

Tab. þ. 3: Základní charakteristika pojistných smluv
Poþátek
pojištČní

Rok
výroby

Rozsah
pojištČní

Spoluúþast

Zabezpeþení

RENAULT LAGUNA
1,9DCI

17.8.2007

2004

all risk

10%,
min.10000 Kþ

imobilizér

RENAULT TRAFIC 2,0

30.8.2007

2007

all risk

10%, min.2%
z pojistné þástky

imobilizér

ŠKODA OCTAVIA

1.3.2008

2005

all risk

5%,
min. 5000 Kþ

imobilizér, zámek
zpáteþky

CITROËN BERLINGO
1,6 HDI

21.5.2007

2007

all risk

5%,
min. 5000 Kþ

imobilizér, zámek
zpáteþky

Typ vozidla

10%,
min.10000 Kþ
Zdroj: zpracováno dle interních materiálu spoleþnosti Internet Shop, s. r. o.
BMW530L

2.8.2007

2006
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all risk

imobilizér,
vyhledávací zaĜízení

Z tabulky je patrné, že spoleþnost má všechny pojistné smlouvy uzavĜeny na nejvyšší
stupeĖ pojistné ochrany. Výše spoluúþastí se však již u nČkterých automobilu liší.
Výši pojistného spoleþnosti Internet Shop, s. r. o. na havarijní pojištČní zobrazuje
následující tabulka.
Tab. þ. 4: Výše roþního pojistného na havarijní pojištČní
Tovární
znaþka

Typ vozidla

Pojistná
þástka (Kþ)

Pojistné (Kþ)

RENAULT LAGUNA 1,9DCI
289 000 Kþ
11 242 Kþ
RENAULT TRAFIC 2,0
467 001 Kþ
18 447 Kþ
ŠKODA OCTAVIA
430 000 Kþ
20 778 Kþ
CITROËN BERLINGO 1,6 HDI
395 210 Kþ
19 800 Kþ
BMV 530L
1 270 000 Kþ
127 063 Kþ
Roþní pojistné
197 330 Kþ
Zdroj: zpracováno dle interních materiálu spoleþnosti Internet Shop, s. r. o.

Z tabulky vyplývá, že nejvyšší pojistné se platí za automobil BMW, které je rovnČž
pojištČn na nejvyšší pojistnou þástku ze všech vozidel vozového parku spoleþnosti
Internet Shop, s. r. o.. Další automobily mají výši pojistného na havarijní pojištČní velmi
podobnou, nejnižší pojistné je na automobil Renault Laguna.
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3

NABÍDKA POJIŠTċNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
NA ýESKÉM POJISTNÉM TRHU

V první þásti této kapitoly analyzuji nabídky pojištČní motorových vozidel u vybraných
komerþních pojišĢoven. PrĤzkum nabídek jsem provedla prostĜednictvím internetových
stránek jednotlivých komerþních pojišĢoven a formou osobních návštČv jednatelĤ
pojišĢovací makléĜské spoleþnosti NETTO SERVIS, s. r. o., se kterými jsem po
prostudování pojistných a všeobecných podmínek pojišĢoven, zjišĢovala konstrukci a
výši pojistného.
Ve druhé þásti kapitoly porovnávám jednotlivé nabídky pojištČní odpovČdnosti za škody
zpĤsobené provozem vozidla a havarijní pojištČní vozidel, vyvozuji z nich individuální
a spoleþné znaky a tím i závČry.

3.1

Charakteristika pojistných produktĤ vybraných komerþních
pojišĢoven

PĜi výbČru komerþních pojišĢoven jsem vycházela pĜedevším z toho, zda-li pojišĢovna
nabízí souþasnČ oba pojistné produkty, tedy havarijní pojištČní vozidel a pojištČní
odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla. Toto kritérium beru v potaz pĜi
výpoþtu výše pojistného, kde vČtšina pojišĢoven nabízí rĤzné výhody nebo slevy pĜi
souþasném sjednání obou typĤ pojištČní. Na základČ pĜedchozích podmínek jsem
vybrala následujících sedm pojišĢoven:
•

ýeská pojišĢovna, a. s.,

•

Allianz pojišĢovna, a. s.,

•

Kooperativa pojišĢovna, a. s., Vienna Insurance Group,

•

UNIQA pojišĢovna, a. s.,

•

Triglav pojišĢovna, a. s.,

•

Generali PojišĢovna, a. s.,

•

ýSOB PojišĢovna, a. s., þlen holdingu ýSOB.
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3.1.1 Nabídka spoleþnosti ýeská pojišĢovna, a. s.
ýeská pojišĢovna, a. s. je univerzální pojišĢovnou s dlouholetou tradicí. Od
znovuzavedení konkurenþního prostĜedí v roce 1991 je nejvČtší pojišĢovnou na þeském
pojistném trhu. ýeská pojišĢovna a. s. poskytuje jak individuální životní a neživotní
pojištČní, tak i pojištČní malých, stĜedních a velkých podnikĤ. O spokojenost svých a
nových klientĤ se stará témČĜ 5 200 zamČstnancĤ na více než 700 poboþkách. ýeská
pojišĢovna je souþástí Generali PPF Holdingu B.V., který pĤsobí ve 12 zemích stĜední a
východní Evropy. ýeská pojišĢovna v roce 2006 pĜedepsala pojišĢovna témČĜ 40 miliard
korun a spravuje pĜibližnČ 13 milionĤ pojistných smluv PojišĢovna má základní kapitál
4 mld. Kþ a klientĤm je k dispozici pĜibližnČ 700 poboþek. [13, 14]
¾ PojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla
Povinné ruþení lze uzavĜít s rĤznČ vysokými limity plnČní. PojišĢovna nabízí dva
produkty, a to Standart ( s limity 40/40 mil. Kþ) a Exlusive ( s limity 100/100 mil. Kþ).
Dále nabízí:
•

5 % sleva na havarijního pojištČní,

•

bonus ve výši 5% ze základní sazby povinného ruþení - pokud bezeškodní
prĤbČh pojištČní þiní aspoĖ 36 mČsícĤ. Neplatí u smluv sjednaných po telefonu a
pĜes internet,

•

pĜi sjednání povinného ruþení v jakékoli variantČ se získává automaticky zdarma
asistenþní služba pro pĜípad nehody Pohoda Klasik, kde je napĜíklad zahrnut
odtah vozidla do 50 km a práce mechanika do 2 hodin,

•

pĜi sjednání povinného ruþení s havarijním pojištČním v jedné smlouvČ se
získává zdarma asistenþní služba Pohoda Special, kde je napĜíklad zajištČn odtah
až do 500 km a právní ochrany pojištČného do výše 1 500 €,

•

úrazové pojištČní Ĝidiþe na limit pro pĜípad smrti 100 tis. Kþ a pro pĜípad
trvalých následkĤ 200 tis. Kþ,

•

pojištČní vČtšího množství vozidel v jedné smlouvČ, tzv. flotila,

•

volitelná pĜipojištČní,
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•

náhrada nákladĤ právní ochrany pojištČného do výše 1 000 €,

•

10% sleva pĜi on-line sjednání. [17]

Tab. þ. 5: Bonusový systém
BONUS

Rozhodná doba (mČsíc)

0%
5%
10%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

0 – 11
12 – 23
24 – 35
36 – 47
48 – 59
60 – 71
72 – 83
84 – 95
96 – 107

50%
108 – 119
55%
120 a více
Zdroj: interní materiály ýeské pojišĢovny

¾ Havarijní pojištČní
PojišĢovna nabízí celkem tĜi varianty havarijního pojištČní, které se liší v pojištČní rizik.
První nabízené pojištČní typu ALL RISK, je nejvíce komplexní. Vztahuje se na škody
vzniklé živelní událostí, havárií, odcizením a neoprávnČným užitím vozidla.
Druhým typem havarijního pojištČní je pojištČní typu Havárie a živel, které se vztahuje
pouze na škody vzniklé v dĤsledku havárie nebo živelní události.
Poslední nabízenou variantou havarijního pojištČní je Odcizení a živel, vztahující se na
škody vzniklé živelní událostí, odcizením a neoprávnČným užitím vozidla. Nezahrnuje
se na riziko havárie.
U všech variant havarijního pojištČní si klient mĤže zvolit následující výše spoluúþasti:
•

1%, minimálnČ však 1 000 Kþ

•

5%, minimálnČ však 5 000 Kþ

•

10%, minimálnČ však 10 000 Kþ
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•

20%, minimálnČ však 20 000 Kþ

•

30%, minimálnČ však 30 000 Kþ

Bonusový systém – pojišĢovna nabízí za jízdu bez nehod každý rok slevu z pojistného,
která mĤže dosáhnout až 50 %. Bonus lze pĜebrat i od jiných pojišĢoven, pokud se
doloží jeho existence. PĜi sjednání havarijního pojištČní a povinného ruþení v jedné
smlouvČ, se získává automaticky zdarma asistenþní služba POHODA Special.
Slevy - pĜi zabezpeþení vozidla proti odcizení mechanickým zabezpeþovacím
zaĜízením, pasivním nebo aktivním vyhledávacím systémem nabízí pojišĢovna slevu na
havarijní pojištČní (netýká se varianty „Havárie a živel“).
Dále nabízí 5% slevu z havarijního pojištČní, pokud se sjedná zároveĖ havarijní
pojištČní a pojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla.
Další slevu 10%, nabízí ýeská pojišĢovna za využívání jimi doporuþených autoopraven.
Havarijní pojištČní vozidel i povinné ruþení lze doplnit o uvedená volitelná
pĜipojištČní:
•

þelní sklo,

•

úraz dopravovaných osob,

•

zavazadla a vČci osobní potĜeby,

•

pĤjþovné bČhem opravy vozidla,

•

asistenþní služba POHODA Special - varianta platná i pro pĜípad poruchy,

•

asistenþní služba POHODA SOS - rozšíĜená varianta platná i pro pĜípad
poruchy. [18]
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Tab. þ. 6: Návrh pojistného - ýeská pojišĢovna, a. s.
Havarijní pojištČní
5% min.
10% min.
5 000 Kþ
10 000 Kþ
RENAULT LAGUNA 1,9 DCI
15 234 Kþ
12 740 Kþ
RENAULT TRAFIC 2,0
21 057 Kþ
17 611 Kþ
TRAFIC
2,0
ŠKODA OCTAVIA
18 700 Kþ
15 259 Kþ
OCTAVIA BERLINGO 1,6 HDI
CITROEN
12 824 Kþ
10 546 Kþ
BERLINGO
1,6
HDI
BMV 530L
78 951 Kþ
68 402 Kþ
530L
146
766
Kþ
124
558 Kþ
Celkem
Zdroj: vlastní zpracování dle nabídky ýeské pojišĢovny
Typ automobilu

Povinné ruþení - limit
40mil./40mil. 100mil./100mil.
9 843 Kþ
9 843 Kþ
9 843 Kþ
6 131 Kþ
13 555 Kþ
49 215 Kþ

8 093 Kþ
8 093 Kþ
8 093 Kþ
5 051 Kþ
11 188 Kþ
40 518 Kþ

Povinné ruþení s vyšším limitem bylo navrhnuto pro tzv. flotilu, díky které je výsledná
cena vyššího limitu plnČní nižší než u standardního limitu pojistného plnČní.

3.1.2 Nabídka spoleþnosti Allianz pojišĢovna, a. s.
Allianz pojišĢovna vstoupila na þeský trh v roce 1993 a v souþasnosti patĜí mezi tĜi
nejvČtší þeské pojišĢovny. Je dceĜinou spoleþností pĜedního svČtového pojišĢovacího
koncernu Allianz SE. Jejím jediným akcionáĜem je Allianz New Europe Holding.
Allianz pojišĢovna má základní kapitál ve výši 600 mil. Kþ. Nabízí pojištČní privátního
majetku a pojištČní odpovČdnosti za škodu, majetkové pojištČní pro podnikatele a
pojištČní prĤmyslových rizik, havarijní pojištČní vozidel, cestovní pojištČní a povinné
ruþení. PojišĢovna nabízí prodej pojištČní v rozhodující míĜe prostĜednictvím 1600
pojišĢovacích poradcĤ a ve spolupráci s vybranými makléĜi a bankami. [19]
¾ PojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla
Allianz pojišĢovna nabízí tĜi typy povinného ruþení, které se liší v limitu pojistného
plnČní. Pro vČtší pĜehlednost jsou tyto údaje uvedeny v následující tabulce.
Tab. þ. 7: Typy pojištČní odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou provozem vozidla
LIMITY
VċCNÁ ŠKODA
ŠKODA NA ZDRAVÍ
základní
35 mil. Kþ
35 mil. Kþ
vyšší
50 mil. Kþ
50 mil. Kþ
maximální
100 mil. Kþ
100 mil. Kþ
Zdroj: interní materiály Allianz pojišĢovny
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PojišĢovna Allianz nabízí následující výhody:
•

pĜi sjednání povinného ruþení a havarijního pojištČní souþasnČ obdrží klient
slevu

z

pojistného

základního

havarijního

pojištČní a

sþítání

limitĤ

poskytovaných asistenþních služeb,
•

bonus za jízdu bez nehody až 50%, za každých 12 mČsícĤ lze získat 5%,

•

slevu až 11% z pojistného pĜi sjednání povinného ruþení se spoluúþastí
pojistníka. [20]

Tab. þ. 8: Bonusový systém
BONUS

Rozhodná doba (mČsíc)

0%
0-11
5%
12 - 23
10%
24 - 35
15%
36 - 47
20%
48 - 59
25%
60 - 71
30%
72 - 83
35%
84 - 95
40%
96 - 107
45%
108 - 119
50%
120 a více
Zdroj: interní materiály Allianz pojišĢovny

¾ Havarijní pojištČní
Havarijní pojištČní je opČt nabízeno ve tĜech variantách. Klient si mĤže zvolit
z následujících možností krytí rizik:
•

Havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus

•

Havárie a živelní událost

•

Odcizení, živelní událost a vandalismus

K tČmto základním pojištČním lze uzavĜít doplĖkové pojištČní:
•

skel – vztahuje se na þelní, na boþní a zadní okno vozidla, a to pro pĜípad
havárie, živelní události, odcizení a dokonce i vandalismu. Limit pojistného
plnČní lze zvolit v rozmezí 5 tis. Kþ až 100 tis. Kþ.
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•

zavazadel - pojištČna jsou zavazadla pĜepravovaná ve vozidle, a to pro pĜípad
havárie, živelní události, odcizení, vandalismu a ztráty. Limit pojištČní je 15 tis.
Kþ a 30 tis. Kþ.

•

náhradního vozidla – vzniká nárok na úhradu nákladĤ za nájem náhradního
vozidla po dobu až 5 dnĤ, v maximální výši 1 000 Kþ / den v pĜípadČ, že
vozidlo zĤstalo následkem dopravní nehody poškozeno.

•

úrazové pojištČní osob ve vozidle

KlientĤm s platným povinným ruþením nebo základním havarijním pojištČním i pro
pĜípad havárie vzniká nárok na využívání základních asistenþních služeb. Pokud je k
vozidlu sjednáno povinné ruþení a základní havarijní pojištČní (pro pĜípad havárie) –
limity pojistného plnČní základní asistence se zdvojnásobí. [21]

Tab. þ. 9: Návrh pojistného - Allianz pojišĢovna, a. s.
Typ automobilu

Havarijní pojištČní
5% min. 5 000
10% min.
Kþ
10 000 Kþ

RENAULT LAGUNA 1,9DCI
13 405 Kþ
11 116 Kþ
RENAULT TRAFIC 2,0
21 473 Kþ
19 521 Kþ
ŠKODA OCTAVIA
21 337 Kþ
17 697 Kþ
CITROEN BERLINGO 1,6 HDI
12 624 Kþ
11 485 Kþ
BMV 530L
98 186 Kþ
81 408 Kþ
Celkem
167 025 Kþ
141 227 Kþ
Zdroj: vlastní zpracování dle cenové nabídky Allianz pojišĢovny

Povinné ruþení - limit
35mil./35mil. 50mil./50mil.
8 482 Kþ
8 482 Kþ
8 482 Kþ
5 738 Kþ
11 580 Kþ
42 764 Kþ

8 821 Kþ
8 821 Kþ
8 821 Kþ
5 968 Kþ
12 044 Kþ
44 475 Kþ

3.1.3 Nabídka spoleþnosti Kooperativa pojišĢovna, a. s., Vienna Insurance Group
Kooperativa pojišĢovna byla založena v roce 1991. Je druhou nejvČtší univerzální
pojišĢovnou nabízející všechny standardní druhy pojištČní pro širokou klientelu.
AkcionáĜi spoleþnosti jsou WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna
Insurance Group - 89,65 %, VLTAVA majetkoprávní a podílová spol. s r. o., Praha 2,07 % a Svaz þeských a moravských výrobních družstev, Praha - 8,28 %. Její podíl na
celkovém pĜedepsaném pojistném v ýeské republice þinil za rok 2007 22,3 %.
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PojišĢovna Kooperativa má základní kapitál 3 mld. Kþ. Svým klientĤm je k dispozici
3 700 zamČstnancĤ na více než 300 prodejních místech. [22]
PojišĢovna nabízí tĜi produkty pro havarijní pojištČní a pojištČní odpovČdnosti za škody
zpĤsobené provozem vozidla. První z nich je produkt GLOBAL nabízí libovolnou
kombinaci pojištČní týkající se vozidla, další je produkt TANDEM a poslední je produkt
PARTER, který nabízí havarijní pojištČní vozidel pro podnikatele.
¾ PojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla
PojišĢovna nabízí v produktu GLOBAL pojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené
provozem vozidla ve dvou variantách. Tou první je typ „STANDART“, kde je limit pro
škody na zdraví nebo usmrcení jiných osob 54 mil. Kþ a pro škody na majetku 35 mil.
Kþ. V pĜípadČ poruchy vozu v ýR získává zákazník odtah nepojízdného vozidla do 50
km zdarma a bezplatné uskladnČní nepojízdného vozu do 10 dnĤ. V pĜípadČ poruchy
vozidla mimo území ýR, získává klient asistenþní služby zahrnující:
•

jeden bezplatný nocleh pro osádku vozu do 50 eur/os.,

•

odtah do 50 km, respektive do ceny 120 eur zdarma pro osobní vozidla a 75 km,
respektive do 300 eur u vozidla od 3,5 do 12 t,

•

právní pomoc do 750 eur

•

finanþní výpomoc (na základČ složení jistoty tĜetí osobou v ýR) v naléhavých
pĜípadech do 1000 eur

•

telefonické tlumoþení pĜi jednání s úĜady.

Druhým je pojištČní typu „BENEFIT“, která má limit pro škody na zdraví i majetku 70
mil. Kþ. Oproti produktu STANDART, má vyšší limit pro odtažení vozidla zdarma, a to
75 km. K variantČ BENEFIT a STANDART lze sjednat doplĖková pĜipojištČní,
napĜíklad pojištČní þelního skla, pojištČní nákladĤ na zapĤjþení vozidla, úrazové
pojištČní, pojištČní právní ochrany a pojištČní asistence. [23]
V produktu TANDEM nabízí pojišĢovna pojistnou ochranu pro limit 54 mil. Kþ na
škody na zdraví a 35 mil. Kþ na škody na majetku a asistenþní služby stejné jako u
produktu STANDART. [24]
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Tab. þ. 10: Bonusový systém
BONUS

Rozhodná doba (mČsíc)

0%
0 - 11
5%
12 - 23
10%
24 - 35
15%
36 - 47
20%
48 - 59
25%
60 - 71
30%
72 - 83
35%
84 - 95
40%
96 - 107
45%
108 - 119
50%
120 a více
Zdroj: interní materiály pojišĢovny Kooperativy

¾ Havarijní pojištČní vozidel
PojišĢovna nabízí havarijní pojištČní v produktu GLOBAL ve tĜech základních
variantách, které poskytují ochranu na území ýR, Evropy a Turecka, pojištČní je urþeno
pro osobní a užitková vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t s maximálním poþtem
devíti míst ve vlastnictví nebo v nájmu fyzických a právnických osob.

•

"HAVÁRIE" - tzv. all-risk, poškození a zniþení vozidla a riziko odcizení,

•

"ýÁSTEýNÁ HAVÁRIE" - poškození a zniþení vozidla, nevztahuje se na
riziko odcizení,

•

"ODCIZENÍ" - odcizení celého vozidla.

Výše pojistného se odvíjí napĜíklad od zvolené výše spoluúþasti, zpĤsobu zabezpeþení
vozidla, místo bydlištČ držitele nebo provozovatele vozidla, poþet a rizikovost ĜidiþĤ
užívajících vozidlo, vybavenost vozidla, stáĜí vozidla, úþely užívání.
Souþástí havarijního pojištČní je bonusový systém slev od 5% do 50% a k produktu
GLOBAL jsou navíc zdarma zahrnuty asistenþní služby. [25]
V produktu TANDEM lze havarijní pojištČní sjednat na variantu „allrisk“, ke které
klient získá zdarma pojištČní þelního skla, nebo variantu pro pĜípad odcizení. Územní
platnost pojištČní je pouze na území Evropy. [24]
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Tab. þ. 11: Návrh pojistného - Kooperativa pojišĢovna, a. s., Vienna Insurance Group
Typ automobilu

Havarijní pojištČní
5% min.
10% min.
5 000 Kþ
10 000 Kþ

Povinné ruþení - limit
54mil./35mil. 70mil./70mil

RENAULT LAGUNA 1,9DCI
28 323 Kþ
24 074 Kþ
9 796 Kþ
RENAULT TRAFIC 2,0
23 121 Kþ
19 653 Kþ
9 796 Kþ
ŠKODA OCTAVIA
12 637 Kþ
10 741 Kþ
9 796 Kþ
CITROEN BERLINGO 1,6 HDI
15 519 Kþ
13 191 Kþ
6 192 Kþ
BMV 530L
80 889 Kþ
68 756 Kþ
13 660 Kþ
Celkem
160 489 Kþ 136 415 Kþ 49 240 Kþ
Zdroj: vlastní zpracování dle cenové nabídky pojišĢovny Kooperativa

10 092 Kþ
10 092 Kþ
10 092 Kþ
6 376 Kþ
14 064 Kþ
50 716 Kþ

3.1.4 Nabídka spoleþnosti UNIQA pojišĢovna, a. s.
PojišĢovna UNIQA zahájila svoji þinnost v roce 1993. Její portfolio pojistných produktĤ
pokrývá všechny segmenty þeského trhu pojištČní osob a majetku, fyzických i
právnických osob. Spoluzakladatelem a jediným akcionáĜem UNIQA pojišĢovny je
nejvČtší rakouská pojišĢovací skupina UNIQA International Versicherungs-Holding
GmbH. Základní kapitál pojišĢovny je 480 mil. Kþ. Svým klientĤm je k dispozici ve
více než 90 poboþkách. [27]
¾ PojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla
V nabídce jsou tĜi základní typy limitĤ pojistného plnČní. Základní limit je 35/35 mil.
Kþ, za mírný pĜíplatek pak limit 50 mil.Kþ pĜi škodách na majetku a 60 mil. Kþ pĜi
škodách na zdraví. Nejvyšší limit je 100 mil. Kþ pro škody na majetku i na zdraví.
UNIQA navíc nabízí následující výhody:
•

slevu 5 % z celkové þástky jako bonus za každý rok bez nehod,

•

možnost využít služeb základní asistence 24 hodin dennČ. [28]
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Tab. þ. 12: Bonusový systém
BONUS

Rozhodná doba (mČsíc)

0%
0 - 11
5%
12 - 23
10%
24 - 35
15%
36 - 47
20%
48 - 59
25%
60 - 71
30%
72 - 83
35%
84 - 95
40%
96 - 107
45%
108 - 119
50%
120 a více
Zdroj: interní materiály pojišĢovny UNIQA

¾ Havarijní pojištČní vozidel
Pro uzavĜení havarijního pojištČní doporuþuje pojišĢovna u všech vozidel alespoĖ
minimální zabezpeþení – pískování skel a registrace vozidla v databázi OCIS. U
dražších vozidel vyžaduje navíc i aktivní zabezpeþení. U ojetých vozidel musí
automobil projít fyzickou prohlídkou, kde se poĜídí i fotodokumentace. PojišĢovna
nabízí tĜi základní typy havarijního pojištČní.
PojištČní KASKO – lze si vybrat ze tĜí variant:
•

kompletní - komplexní havarijní pojištČní, které kryje rizika pro pĜípad nehody,
vandalismu, pádu vČci na vĤz, pĜed živelními škodami a odcizením,

•

havarijní - pojištČní pro pĜípad nehody, proti pádu vČci a živelním škodám,

•

odcizení - chrání v pĜípadČ odcizení vozu þi jeho þásti a pĜed živelními škodami.

PĜi uzavĜení kompletního pojištČní Kasko a Povinného ruþení nabízí pojišĢovna
následující výhody:
•

10% slevu za kombinaci obou produktĤ,

•

nárok na pojistné plnČní uplatnČný z doplĖkových pojištČní nemá vliv na
Bonus/Malus v POV ani v KASKO pojištČní.
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PojištČní KASKO Max – produkt pouze pro vybrané znaþky vozidel, díky nČmuž má
klient nárok na pojistné plnČní ve výši poĜizovací ceny svého vozidla v pĜípadČ totální
škody po dobu až 3 let (po odeþtení spoluúþasti a zbytkĤ).
K jakémukoliv druhu havarijního pojištČní získává klient následující výhody:
•

služba základní asistence,

•

slevu až 20% za odpovídající zabezpeþení vozidla, pĜi pojištČní pro pĜípad
odcizení slevu až 40% z pojistného,

•

systém Bonus/Malus nabízí slevu až 50% z celkového pojistného,

•

pojištČní platné na celém území Evropy,

•

sleva 50% na provedení pískování skel u smluvního partnera. [29]

Tab. þ. 13: Návrh pojistného - UNIQA pojišĢovna, a. s.
Typ automobilu

Havarijní pojištČní
5% min.
10% min.
5 000 Kþ
10 000 Kþ

Povinné ruþení - limit
35mil./35mil. 60mil./50mil.

RENAULT LAGUNA 1,9DCI
23 578 Kþ
18 863 Kþ
8 942 Kþ
RENAULT TRAFIC 2,0
17 036 Kþ
13 629 Kþ
8 942 Kþ
ŠKODA OCTAVIA
23 694 Kþ
18 955 Kþ
8 942 Kþ
CITROEN BERLINGO 1,6 HDI
16 326 Kþ
13 061 Kþ
6 684 Kþ
BMV 530L
63 497 Kþ
51 952 Kþ
13 404 Kþ
Celkem
144 131 Kþ
116 460 Kþ
46 914 Kþ
Zdroj: vlastní zpracování na základČ nabídky spoleþnosti UNIQA pojišĢovna, a.s.

9 300 Kþ
9 300 Kþ
9 300 Kþ
6 952 Kþ
13 941 Kþ
48 793 Kþ

3.1.5 Nabídka spoleþnosti Triglav pojišĢovna, a. s.
PojišĢovna Triglav vstoupila na þeský trh pĜed sedmi lety. Disponuje všemi základními
majetkovými produkty, vþetnČ odpovČdnosti, a to jak pro obþanskou, tak i
podnikatelskou a prĤmyslovou klientelu. Jediným akcionáĜem je Zavarovalnica Triglav.
Základní kapitál pojišĢovny je 235 mil. Kþ. Smlouvy jsou uzavírány z nejvČtší þásti
prostĜednictvím s pĜibližnČ 500 zprostĜedkovateli. [30]
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¾ PojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla
PojišĢovna nabízí pouze jeden druh limitu pojistného plnČní ve výši 50 mil. Kþ u škod
na zdraví pro každého poškozeného a 50 mil. Kþ pro škody na vČci a ušlý zisk celkem
pro všechny poškozené.
V rámci pojištČní odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou provozem vozidla nabízí zdarma:
•

úrazové pojištČní Ĝidiþe na pojistné þástky 50.000,- Kþ pro pĜípad smrti a
100.000,- Kþ pro pĜípad trvalých následkĤ následkem úrazu,

•

pojištČní právní ochrany pojištČného s limitem 30.000,- Kþ,

•

nadstandardní asistenþní službu s rozsahem asistence na území ýR a Evropy,

•

bonus až 60% za bezeškodní prĤbČh,

•

možnost pĜevodu bonusu na rodinného pĜíslušníka,

•

možnost uzavĜít doplĖková pojištČní - pojištČní zavazadel se spoluúþastí
pojištČní skel vozidla bez spoluúþasti, pojištČní nákladĤ na zapĤjþení náhradního
vozidla bez spoluúþasti. [31]

Tab. þ. 14: Bonusový systém
BONUS
Rozhodná doba (mČsíc)
0%
0-11
5%
12-23
10%
24-35
15%
36-47
25%
48-59
35%
60-71
45%
72-83
60%
84 a více
Zdroj: interní materiály pojišĢovny Triglav

¾ Havarijní pojištČní vozidel
Havarijní pojištČní vozidel nabízí pojišĢovna Triglav na všechna vozidla, která mají
platné STK a jsou registrované v ýeské republice ve tĜech variantách:
•

pojištČní pro pĜípad dopravní nehody, odcizení vozidla nebo jeho þásti, živelné
události, vandalizmu, pádu nebo nárazu,
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•

pojištČní pro pĜípad dopravní nehody, živelné události, a pádu nebo nárazu vČci
živé nebo neživé,

•

pojištČní pro pĜípad odcizení vozidla.

V rámci havarijního pojištČní a povinného ruþení nabízí zdarma nadstandardní
asistenþní službu s rozsahem asistence na území ýR a Evropy. V ýeské republice
zahrnuje asistence silniþní službu a odtah vozidla, na území Evropy nabízí opravu a
pĜevoz vozidla a náhradní ubytování.
Dále je možnost získat k havarijnímu pojištČní následující výhody:
•

možnost získat bonus až 60% za bezeškodní prĤbČh, pĜi získání prvního bonusu
již od 12 mČsícĤ rozhodné doby,

•

slevu pĜi uzavĜení havarijního pojištČní a "povinného ruþení" jednou smlouvou,

•

možnost pĜevodu bonusu na rodinného pĜíslušníka,

•

možnost kombinovat rĤzné spoluúþasti pĜi pojištČní. [32]

Tab. þ. 15: Návrh pojistného - Triglav pojišĢovna, a. s.
Typ automobilu

Havarijní pojištČní
5% min.
10% min.
5 000 Kþ
10 000 Kþ

RENAULT LAGUNA 1,9DCI
11 883 Kþ
10 252 Kþ
RENAULT TRAFIC 2,0
23 817 Kþ
20 548 Kþ
ŠKODA OCTAVIA
16 340 Kþ
14 190 Kþ
CITROEN BERLINGO 1,6 HDI
16 116 Kþ
13 904 Kþ
BMV 530L
103 572 Kþ
88 776 Kþ
Celkem
171 728 Kþ
147 670 Kþ
Zdroj: vlastní zpracování dle cenové nabídky pojišĢovny Triglav

Povinné
ruþení - limit
50mil./50mil.
9 228 Kþ
9 228 Kþ
9 228 Kþ
6 048 Kþ
12 894 Kþ
46 626 Kþ

3.1.6 Nabídka spoleþnosti Generali PojišĢovna, a. s.
PojišĢovna Generali se na trh ýeské republiky vrátila v roce 1993. Svým zákazníkĤm
nabízí pojištČní v životní i neživotní oblasti. Pojistný program, zahrnující pojištČní osob,
majetku, odpovČdnosti, motorových vozidel i prĤmyslových a podnikatelských rizik
nabízí prostĜednictvím vlastních spolupracovníkĤ i Ĝady renomovaných makléĜských
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spoleþností. Jejím jediným akcionáĜem je Generali PFF Holding B.V. . Základní kapitál
pojišĢovny je 500 mil. Kþ.
¾ PojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla
Do nabídky pojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla pojišĢovna
Generali zahrnuje jak limity pojistného plnČní stanovené zákonem, tak limity vyšší, nad
rámec zákona. Pro limity 35/35 mil. Kþ nabízí produkt Venkov pro klienty s místem
trvalého bydlištČ v obci do 30 tis. obyvatel a produkt Standart pro klienty mající trvalé
bydlištČ v obci nad 30 tis. obyvatel. Dále nabízí produkt Plus s limitem pojistného
plnČní 70 mil. Kþ na škody na zdraví a 70 mil. Kþ na škody na majetku. PojišĢovna
Generali nabízí k povinnému ruþení následující výhody:
•

5% bonus za každý rok provozování vozidla bez nehod,

•

pro rok 2009 þiní nejvyšší bonus za jízdu bez nehod 45%,

•

bonus za jízdu bez nehod i pro právnické osoby,

•

pĜevádČní bonusĤ za jízdu bez nehod z pĜedchozího pojištČní,

•

slevu na druhé osobní nebo užitkové vozidlo pojištČné u pojišĢovny Generali,

•

asistenþní služby v tuzemsku i v zahraniþí,

•

sleva 5% na havarijní pojištČní

•

možnost pololetních a þtvrtletních plateb pojistného bez pĜirážek,

•

kombinace s dalšími pojistnými produkty s cenovým zvýhodnČním,

•

právní poradenství. [33]
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Tab. þ. 16: Bonusový systém
BONUS

Rozhodná doba

0%
0 - 11
5%
12 - 23
10%
24 - 35
15%
36 - 47
20%
48 - 59
25%
60 - 71
30%
72 - 83
35%
84 - 95
40%
96 - 107
45%
108 - 119
50%
120 a více
Zdroj: interní materiály pojišĢovny Generali

¾ Havarijní pojištČní vozidel
V nabídce je nČkolik variant pojištČní. NejþastČji uzavíranou variantou je pojištČní typu
„ALLRISK“, které zahrnuje rizika: poškození nebo ztrátu vozidla, jeho þástí nebo
standardní a doplĖkové výbavy zpĤsobené živelními událostmi, požárem nebo
výbuchem, stĜetem, zavinČným jednáním cizí osoby nebo odcizením. Dle individuálních
potĜeb klienta lze také sjednat následující kombinace pojištČní:
•

havárie - vþetnČ živelní události a vandalismu,

•

odcizení - pro osobní a užitková vozidla do 3,5t ve stáĜí 3 - 11 let,

•

tzv. minikasko - živelní škody, stĜet se zvČĜí, požár, výbuch, vandalismus.

Allianz pojišĢovna nabízí i pojištČní „Komplet“, které pĜedstavuje cenovČ zvýhodnČný
balíþek zahrnující povinné ruþení a pojištČní kasko ve všech možných variantách a
kombinacích.
S uzavĜením pojištČní motorových vozidel má klient nárok na následující:
•

za jízdu bez nehod v pojištČní allrisk a pojištČní rizika „havárie“ poskytuje
klientĤm bonus ve výši 10–50%,

•

umožĖuje pĜebírá i bonus dosažený v pĜedchozím pojištČní,

•

10 - 20 % za nadstandardní zabezpeþení,
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•

5% z havarijního pojištČní pĜi souþasném pojištČní odpovČdnosti za škody
zpĤsobené provozem vozidla a havarijního pojištČní,

•

20% z ceny za úrazové pojištČní a pojištČní právní ochrany v kombinaci
s povinným ruþením a havarijním pojištČním. [34]

Tab. þ. 17: Návrh pojistného – Generali pojišĢovna, a. s.
Typ automobilu

Havarijní pojištČní
5% min.
10% min.
5 000 Kþ
10 000 Kþ

Povinné ruþení - limit
35mil./35mil.

RENAULT LAGUNA 1,9DCI
12 470 Kþ
11 614 Kþ
8 192 Kþ
RENAULT TRAFIC 2,0
22 479 Kþ
20 922 Kþ
8 192 Kþ
ŠKODA OCTAVIA
17 536 Kþ
16 312 Kþ
8 192 Kþ
CITROEN BERLINGO 1,6 HDI
11 623 Kþ
10 796 Kþ
5 272 Kþ
BMV 530L
90 803 Kþ
84 430 Kþ
11 228 Kþ
Celkem
154 911 Kþ
144 074 Kþ 41 076 Kþ
Zdroj: vlastní zpracovaní na základČ nabídky Generali pojišĢovny, a. s.

70mil./70mil.
8 520 Kþ
8 520 Kþ
8 520 Kþ
5 484 Kþ
11 680 Kþ
42 724 Kþ

3.1.7 Nabídka spoleþnosti ýSOB PojišĢovna, a. s., þlen holdingu ýSOB
ýSOB PojišĢovna je univerzální pojišĢovnou nabízející celou Ĝadu životních i
neživotních pojištČní pro fyzické i právnické osoby. Objemem pĜedepsaného pojistného
se Ĝadí na 4. místo mezi všemi pojišĢovnami þeského trhu. ýSOB PojišĢovna, a. s. je
þlenem holdingu ýSOB. Jejími akcionáĜi jsou KBC Verzekeringen NV 75% a
ýeskoslovenská obchodní banka, a. s. 25%. PojišĢovna má základní kapitál ve výši
1 536 mld. Kþ. O klienty se stará více než 700 zamČstnancĤ 750 zprostĜedkovatelĤ
nabízí více jak 150 obchodních místech po celé ýeské republice. [35]
¾ PojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla
V nabídce jsou tĜi varianty povinného ruþení. Prvním typem je produkt Standard
s limitem plnČní 35 mil. Kþ pro škody na vČci a 44 mil. Kþ pro škody na zdraví, druhým
typem je Dominant s limitem 60 mil. Kþ pro škody na vČci a 60 mil. Kþ pro škody
na zdraví. Posledním druhem je produkt Premiant se 100 mil. Kþ pro škody na vČci a
100 mil. Kþ pro škody na zdraví.
K pojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla klient získává:
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•

úrazové pojištČní Ĝidiþe zdarma,

•

pojištČní osobních vČcí Ĝidiþe a osob jemu blízkých zdarma,

•

asistenþní služby nejen pro havárii, ale i poruchu vozidla,

•

sjednání pĜes internet 4% sleva,

•

novinka pro rok 2008 - sleva dobrého Ĝidiþe 15 %, v pĜípadČ 36 bezeškodních
mČsícĤ obdrží klient v prvním roce pojištČní slevu 15 % , ve druhém 10 % a ve
tĜetím 5 %,

•

Bonus až 45 %,

•

úspora 10% na povinné ruþení u 40 vybraných okresĤ,

•

úspora 20% na povinné ruþení u vozidel starších 9 let. [36]

Tab. þ. 18: Bonusový systém
BONUS

Rozhodná doba (mČsíc)

0%
0 - 11
5%
12 - 23
10%
24 - 35
15%
36 - 47
20%
48 - 59
25%
60 - 71
30%
72 - 83
35%
84 - 95
40%
96 - 107
45%
108 - 119
50%
120 a více
Zdroj: interní materiály ýSOB pojišĢovny

¾ Havarijní pojištČní vozidel
PojišĢovna ýSOB nabízí dva druhy havarijního pojištČní vozidel. První varianta je
klasické havarijní pojištČní - vþetnČ živelních rizik, vandalismu a stĜetu vozidel KASKO
DOMINANT, druhým typem je KASKO MINI, které se vztahuje pouze na škody
zpĤsobené živelnými událostmi. PojišĢovna nabízí výbČr ze dvou typĤ pojistných
hodnot. A to z modifikované ceny vozidla, která je výhodnČjší pro nová nebo pro mírnČ
ojetá vozidla, nebo z tržní ceny vozidla, která je urþena pro ojeté automobily.
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Havarijní pojištČní pracuje každoroþnČ s bonusy a malusy. Za každý rok pojištČní bez
zavinČné nehody získává klient 10% bonus až do výše 50-ti %. Klient rovnČž získává
slevu 5% za kombinaci havarijního pojištČní s povinným ruþením, úhradu nákladĤ na
vyproštČní, odtažení a opravu vozidla a asistenþní službu.
Klient má možnost pĜipojištČní následujících doplĖkĤ:
•

odcizení vozidla,

•

úrazové pojištČní cestujících,

•

náhradní vozidlo,

•

zavazadla,

•

þelní sklo,

•

nadstandardní asistenþní služby. [37]

Tab. þ. 19: Návrh pojistného – ýSOB pojišĢovna, a. s.
Typ automobilu

Havarijní pojištČní
5% min.
10% min.
5 000 Kþ
10 000 Kþ

RENAULT LAGUNA 1,9DCI
14 570 Kþ
13 191 Kþ
RENAULT TRAFIC 2,0
27 022 Kþ
24 456 Kþ
ŠKODA OCTAVIA
22 310 Kþ
20 193 Kþ
CITROEN BERLINGO 1,6 HDI
15 604 Kþ
14 125 Kþ
BMV 530L
136 496 Kþ
123 503 Kþ
Celkem
216 002 Kþ
195 468 Kþ
Zdroj: vlastní zpracování na základČ nabídky ýSOB pojišĢovny, a. s.
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Povinné ruþení - limit
44mil./35mil. 60mil./60mil.
9 852 Kþ
9 852 Kþ
9 852 Kþ
6 324 Kþ
13 596 Kþ
49 476 Kþ

10 340 Kþ
10 340 Kþ
10 340 Kþ
6 636 Kþ
14 272 Kþ
51 928 Kþ

3.2

Srovnání jednotlivých pojistných produktĤ vybraných
komerþních pojišĢoven

V této kapitole pĜistoupím již k samotnému posouzení nabídek jednotlivých komerþních
pojišĢoven. PĜi posuzování nabídek jednotlivých pojišĢoven nelze jednoznaþnČ urþit
nejvýhodnČjší nabídku pouze z hlediska výše pojistného. DĤvodem je skuteþnost, že
každá komerþní pojišĢovna nabízí rĤzné možnosti a služby, které jiné nabízet nemusí.
V pĜípadČ pojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla se srovnávané
komerþní pojišĢovny liší zejména v limitech pojistného plnČní, kdy u nČkterých je až
dvojnásobnČ vyšší než u jiných pojišĢoven. Dalším významným rozdílem je uplatĖování
podroþních splátek a pĜipojištČní úrazu Ĝidiþe pojištČného vozidla.
Nevelký je rozdíl v maximálních bonusech, kde pĜevládá 50%. Vyšší bonus nabízí
pouze ýeská pojišĢovna a Triglav pojišĢovna. Asistenþní služby pĜi dopravní nehodČ si
jsou podobné. VČtšina pojišĢoven nabízí své základní asistenþní služby, pouze Triglav
pojišĢovna je nabízí nadstandardní.
CelkovČ lze Ĝíci, že cenové nabídky jednotlivých komerþních pojišĢoven se pĜíliš velmi
liší. NicménČ pro výbČr vhodného pojištČní budu vycházet pĜedevším z požadavkĤ
spoleþnosti Internet Shop, s. r. o..

Podmínky, za kterých nabízejí vybrané komerþní pojišĢovny své produkty vþetnČ
bonusových služeb a rĤzných výhod, jsou uvedeny v následujícím pĜehledu.
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Tab. þ. 20: PĜehled vybraných pojistných specifik

ýP

Allianz

Kooperativa

Uniqa

Triglav

Generali

ýSOB

Možnost
uzavĜení
hromadných
pojistek

od 2 vozidel

od 5
vozidel

od 10 vozidel

od 10
vozidel

od 10
vozidel

od 10
vozidel

od 10
vozidel

Výše
navrhnutého
pojistného

165.076
Kþ

185.702
Kþ

187.131
Kþ

165.253
Kþ

194.296
Kþ

186.798
Kþ

247.396
Kþ

Podroþní
platbynavýšení
pojistného

nejsou

pololetnČ
3%,
þtvrtletnČ 5%

nejsou

pololetnČ
3%,
þtvrtletnČ 5%

nejsou

nejsou

nejsou

Asistenþní
služby

standard

standard

standard

standard

standard

standard

standard

Právní
ochrana

ano

ne

ano

ne

ano

ano

ne

Úraz Ĝidiþe
pojištČného
vozu

ano

ano

ne

ne

ano

ne

ano

PĜipojištČní
þelního skla

ne

ne

ano

ne

ne

ne

ne

Maximální
limity
pojistného
plnČní(mil)

100/100

100/100

70/70

100/100

50/50

60/30

100/100

Maximální
bonus

55%

50%

50%

50%

60%

50%

50%

Zdroj: vlastní zpracování

Následující graf zobrazuje výši pojistného od jednotlivých pojišĢoven pro pojištČní
odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla.
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Graf þ. 3: Výše pojištČní odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou provozem vozidla
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Zdroj: vlastní zpracování na základČ nabídek komerþních pojišĢoven

U havarijního pojištČní je srovnání mnohem více složitČjší. Vybrané pojišĢovny nabízejí
havarijní pojištČní v témČĜ podobných variantách. Liší se ale už napĜíklad požadavky na
pĜijetí automobilu do pojištČní, kde si stanovují rĤznorodé podmínky. NejvČtší rozdíl je
ovšem mezi výškami pojistného, kdy se nČkteré pojišĢovny velmi lišily ve výši
pojistného na drahé automobily.
Následující graf zobrazuje výši pojistného od vybraných komerþních pojišĢoven pro
havarijní pojištČní. Z grafu je patrné, že výše pojistného na havarijní pojištČní se pĜíliš
neliší. Velký skok je pouze u ýSOB pojišĢovny, kde za tento narĤst mĤže automobil
BMW, který pojišĢovna nabídla pojistit o nČkolik desítek tisíc dráže, než ostatní
komerþní pojišĢovny.
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Graf þ.4: Výše havarijního pojištČní
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Zdroj: vlastní zpracování na základČ nabídek komerþních pojišĢoven

Celkovou výši havarijního pojištČní a povinného ruþení v možných variantách
zobrazuje následující tabulka.

Tab. þ. 21: Celková výše navrhovaného pojistného
Havarijní pojištČní
5% 5000

10% 10000

Povinné ruþení
standard

nadstandard

ýP

146 766 Kþ

124 558 Kþ

49 215 Kþ

40 518 Kþ

Allianz

167 025 Kþ

141 227 Kþ

42 764 Kþ

44 475 Kþ

Kooperativa

160 489 Kþ

136 415 Kþ

49 240 Kþ

50 716 Kþ

Uniqa

144 131 Kþ

116 460 Kþ

46 914 Kþ

48 793 Kþ

Triglav

171 728 Kþ

147 670 Kþ

Není

46 626 Kþ

Generali

154 911 Kþ

144 074 Kþ

41 076 Kþ

42 724 Kþ

ýSOB
216 002 Kþ
195 468 Kþ
49 476 Kþ
51 928 Kþ
Zdroj: vlastní zpracování na základČ nabídek komerþních pojišĢoven

Z tabulky je patrné, že celková cena havarijního pojištČní pro spoluúþast 10%,
minimálnČ však 10 000 Kþ, byla navržena pojišĢovnou Uniqa, a to 116 460 Kþ, nejvyšší
pojistné naopak pojišĢovnou ýSOB, a to 195 468 Kþ. PojištČní odpovČdnosti za škody
zpĤsobené provozem vozidla za nejnižší pojistné v nadstandardní variantČ navrhla
ýeská pojišĢovna za 40 518 Kþ. Nejvyšší cenová nabídka je opČt od pojišĢovny ýSOB
za 51 928 Kþ.
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4

NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ POJIŠTċNÍ
MOTOROVÝCH VOZIDEL SPOLEýNOSTI
INTERNET SHOP, S. R. O.

V této kapitole se díky poznatkĤm získaných v analytické þásti bakaláĜské práce
pokusím vybrat vhodnou variantu pojistné ochrany pro rizika spojená s vozovým
parkem spoleþnosti Internet Shop, s. r. o. K dosažení tohoto cíle budu respektovat
stanovené požadavky na pojistnou ochranu, které si spoleþnost pĜála dodržet a kterým
pĜikládala význam.

4.1

Návrh na zmČnu pojistitele

Hlavním cílem návrhu nové pojistné ochrany, byla podmínka sjednocení všech
pojistných smluv pod jednu komerþní pojišĢovnu. Vybraná pojišĢovna musí nabízet
nejlepší podmínky pro pojištČní motorových vozidel a tak odpovídat hlavním
požadavkĤm spoleþnosti Internet Shop.
Na základČ osobních návštČv u vedení spoleþnosti Internet Shop, s. r. o. jsem získala
údaje potĜebné ke stanovení vah jednotlivých kritérií a vyhodnotila tak jejich dĤležitost
pro spoleþnost. Spoleþnost se rozhodla pro variantu vyššího pojistného plnČní pojištČní
odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla a vyšší míru spoluúþasti, ve výši
10%, minimálnČ 10 000 Kþ. Následující výpoþty jsou proto uvedeny pouze z tČchto
požadavkĤ.
Následující tabulka zobrazuje srovnání pojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené
provozem vozidla pomocí metody párového srovnávání kritérií. Metoda využívá
informace, které ze dvou kritérií je pĜi srovnání dĤležitČjší, porovnávají se postupnČ
každá dvČ kritéria mezi sebou, takže poþet srovnání je

N=

k (k − 1)
2
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Kritéria oþíslujeme poĜadovými þísly 1, 2, …, k a vytvoĜíme tak kombinace dvojic
jednotlivých kritérií. Z každé dvojice se dle preference potĜeb klienta oznaþí dĤležitČjší
kritérium. Poþet oznaþení dĤležitČjšího kritéria oznaþíme ni. Váha i-tého kritéria se
vypoþte podle vzorce
vi =

ni
N

V tabulce jsou zobrazeny výpoþty hodnot jednotlivých kritérií pro vybrané komerþní
pojišĢovny a vyhodnocení jejich nabídek. PĜiþemž u každého kritéria jsou v prvním
Ĝádku uvedeny numerické nebo verbální charakteristiky, ve druhém Ĝádku jsou
ohodnoceny známkou podle dosaženého umístČní a ve tĜetím Ĝádku je jejich bodové
skóre po vynásobení pĜíslušnou procentní vahou.
Na konci tabulky je provedeno vyhodnocení souþtem bodĤ u jednotlivých komerþních
pojišĢoven, pĜiþemž nejlepšího umístČní dosáhne pojišĢovna s nejnižším poþtem bodĤ.
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Tab. þ. 22: Srovnání pojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla
pomocí Scoring modelu
Váha
Výše pojistného
(v tis. Kþ)

23%

Limity

11%

Bonusy

11%

Podroþní
splátky navýšení
Možnost
uzavĜení
hromadných
pojistek

11%

5%

Asistenþní
služby

14%

Právní ochrana

5%

PojištČní úrazu
Ĝidiþe
pojištČného
vozidla

17%

PĜipojištČní
þelního skla

3%

Celkem bodĤ
UmístČní
Zdroj: vlastní zpracování

ýP

Allianz

Koop.

Uniqa

Triglav Generali

40

44

50

48

46

42

51

1
0,23
100/100
1
0,11
55%
2
0,22
ne
1
0,11
od 2
1

3
0,69
100/100
1
0,11
50%
3
0,33
ano
2
0,22
od 5
2

3
0,69
70/70
2
0,22
50%
3
0,33
ne
1
0,11
od 10
3

1
0,23
100/100
1
0,11
50%
3
0,33
ano
2
0,22
od 10
3

4
0,92
50/50
3
0,33
60%
1
0,11
ne
1
0,11
od 10
3

3
0,69
60/30
4
0,44
50%
3
0,33
ne
1
0,11
od 10
3

5
1,15
100/100
1
0,11
50%
3
0,33
ne
1
0,11
od 10
3

0,05
základní
2
0,28
ano
1
0,05
ano
1

0,1
základní
2
0,28
ne
2
0,1
ano
1

0,15
základní
2
0,28
ano
1
0,05
ne
2

0,15
základní
2
0,28
ne
2
0,1
ne
2

0,15
základní
2
0,28
ano
1
0,05
ano
1

0,15
základní
2
0,28
ano
1
0,05
ne
2

0,15
základní
2
0,28
ne
2
0,1
ano
1

0,17
ne
2
0,06
1,05
1

0,17
ne
2
0,06
2,06
3

0,34
ano
1
0,03
2,2
4

0,34
ne
2
0,06
2,05
2

0,17
ne
2
0,06
2,64
5

0,34
ne
2
0,06
2,68
6

0,17
ne
2
0,06
2,92
7

ýSOB

Výše pojistné ochrany je provedena za pĜedpokladu, že pojištČní odpovČdnosti za škody
zpĤsobené provozem vozidla a havarijní pojištČní budou uzavĜeny u stejné pojišĢovny.
ZároveĖ jsou uvedeny ceny pro vyšší limity plnČní, a vyšší spoluúþast, 10%, minimálnČ
však 10 000 Kþ.
Nejlepší možnou variantou po srovnání pojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené
provozem vozidla byla vyhodnocena nabídka spoleþnosti ýeská pojišĢovna, a. s., která
ze všech sedmi vybraných komerþních pojišĢoven získala nejnižší poþet bodĤ. To je
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dáno pĜedevším její pĜíznivou výší navrhovaného pojistného, pojištČním úrazu, bonusy
a limity pojistného plnČní. Navíc patĜí ýeská pojišĢovna k nejúspČšnČjším na
tuzemském trhu. Firma Internet Shop, s. r. o. s ní a jejími pracovníky má již urþité
zkušenosti díky uzavĜení pojistek na dva automobily v majetku firmy.
Druhou nejvýhodnČjší variantou z hlediska zadaných kritérií se stala UNIQA
pojišĢovna, a. s. a hned za ní na tĜetím místČ skonþila Allianz pojišĢovna. Na dalších
místech se umístili Triglav pojišĢovna, Kooperativa pojišĢovna, a.s., Vienna Insurance
Group, Generali pojišĢovna. Na posledním místČ se umístila ýSOB pojišĢovna, a. s.,
þlen holdingu ýSOB a to pĜedevším díky vysoké výši pojistného, kterou za pojištČní
daného vozového parku požadovala.
V následující tabulce je vyhodnocení opČt pomocí „Scoring modelu“, tentokrát pro
havarijní pojištČní u vybraných komerþních pojišĢoven. PĜi výbČru dĤležitých kritérií
jsem zvolila následující:
¾ výše pojistného,
¾ možnost pĜipojištČní þelního skla,
¾ možnost pĜipojištČní zavazadel,
¾ asistenþní služby,
¾ bonus/ malus,
¾ úrazové pĜipojištČní,
¾ slevy za zabezpeþení vozidla.

Souþtem dosažených poþtu bodĤ v následující tabulce, opČt získáme poĜadí jednotlivých
nabídek komerþních pojišĢoven.
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Tab. þ. 23: Srovnání havarijního pojištČní pomocí Scoring modelu
Váha
Výše
pojistného

29%

PĜipojištČní
þelního skla

5%

PĜipojištČní
zavazadel

14%

Asistenþní
služby

23%

Bonus/malus

Úrazové
pĜipojištČní
Slevy za
zabezpeþení
vozidla

5%

10%

14%

Celkem bodĤ
UmístČní
Zdroj: vlastní zpracování

ýP

Allianz

Koop.

Uniqa

Triglav

Generali

ýSOB

124 tis.
Kþ

141 tis.
Kþ

136 tis.
Kþ

116 tis.
Kþ

147 tis.
Kþ

144 tis.
Kþ

195 tis.
Kþ

1

3

3

1

4

3

5

0,29

0,87

0,87

0,29

1,16

0,87

1,45

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

1

1

1

1

1

1

1

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

1

1

1

1

1

1

1

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

dobré

dobré

dobré

dobré

dobré

dobré

dobré

2

2

2

2

2

2

2

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

1

1

1

1

1

1

1

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

zdarma

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

1

2

2

2

2

2

2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

ANO (5%)

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO (10%)

ANO

1

2

2

2

2

1

2

0,14
1,23

0,28
2,05

0,28
2,05

0,28
1,47

0,28
2,34

0,14
1,91

0,28
2,63

1

3

3

2

5

4

6

V tabulce srovnání havarijního pojištČní je z hlediska zvolených kritérií nejvhodnČjší
nabídka od ýeské pojišĢovny, která dosáhla nejnižšího poþtu bodĤ, za ní následuje
Uniqa pojišĢovna.
Na tĜetím místČ se shodnČ umístily Allianz a Kooperativa PojišĢovna. Na þtvrtém místČ
Generali, kterou následuje Triglav. Na posledním místČ se hlavnČ díky vysokému
pojistné þástce umístila ýSOB PojišĢovna.
Na základČ pĜedchozích dvou srovnání mĤžeme pĜistoupit k poslednímu vyhodnocení,
díky kterému zjistíme, která komerþní pojišĢovna je pro vozový park spoleþnosti
nejvýhodnČjší.
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Kritéria pro toto hodnocení byla zvolena na základČ pĜedchozích výpoþtĤ a doporuþení
od pojišĢovacích makléĜĤ, která mi poskytli díky svým zkušenostem s vybranými
komerþními pojišĢovnami.

Tab. þ. 24: Vyhodnocení Scoring modelu
Váha
Celková výše
pojistného
(tis.Kþ)

20%

Kvalita
havarijního
pojištČní

30%

Kvalita
povinného
ruþení

30%

Image
komerþní
pojišĢovny
Dostupnost

10%

10%

Celkem bodĤ
UmístČní
Zdroj: vlastní zpracování

4.2

ýP

Allianz

Koop.

Uniqa

Triglav Generali

165

185

187

166

194

186

247

1

3

3

1

4

3

5

0,2

0,6

0,6

0,2

0,8

0,6

1

1,23

2,05

2,05

1,47

2,34

1,91

2,63

ýSOB

1

3

3

2

4

3

4

0,3

0,9

0,9

0,6

1,2

0,9

1,2

1,05

2,06

2,2

1,82

2,64

2,45

2,46

1

3

3

2

4

4

4

0,3

0,9

0,9

0,6

1,2

1,2

1,2

výborné

dobré

výborné

dobré

dobré

dobré

dobré

1

2

1

2

2

2

2

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

720

160

300

90

8

80

150

1

3

2

4

5

4

3

0,1

0,3

0,2

0,4

0,5

0,4

0,3

1

2,9

2,7

2

3,9

3,3

3,9

1

4

3

2

6

5

6

Doporuþení na rozšíĜení pojistné ochrany

Na základČ pĜedchozích výsledkĤ spoleþnosti Internet Shop, s. r. o. navrhuji, aby
vypovČdČla do 30. 7. 2009 smlouvy s dosavadními pojistiteli (kromČ pojištČní u vozĤ
Škoda Octavia a Citroën Berlingo 1,6 HDI, které již u ýeské pojišĢovny pojištČny jsou)
a k 30. 9. 2009 uzavĜela pojištČní celého svého vozového parku u ýeské pojišĢovny.

SouþasnČ s doporuþením uzavĜením pojistných smluv u ýeské pojišĢovny navrhuji
rozšíĜit budoucí pojistnou ochranu o krytí dalších rizik formou pĜipojištČní v rámci
pojištČní motorových vozidel a pojištČní majetku.
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Jedná se pĜedevším pojištČní þelních skel a o úrazové pojištČní pĜepravovaných osob.
Díky vysokému riziku úrazu pĜi dopravní nehodČ považuji za vhodné uzavĜení tohoto
pĜipojištČní na všechna sedadla automobilu.
Dalším navrhovaným pojištČním by bylo pojištČní pĜepravy zásilek. Jelikož spoleþnost
pĜepravuje a ke klientĤm dodává velký objem parfémĤ, pojištČní pĜepravy zásilek
minimalizuje celou Ĝadu nebezpeþí hrozících pĜepravovanému zboží. Zásilky lze pojistit
proti všem rizikĤm, napĜíklad pro pĜípad poškození, zniþení nebo pohĜešování, která
jsou zpĤsobena nahodilými událostmi, jako je požár, záplava, vichĜice, havárie
dopravního prostĜedku þi zĜícení letadla.
PojištČní je možné sjednat i pro pĜípad škod zpĤsobených pĜirozenou povahou zásilky
jako je napĜ. vnitĜní zkáza (zlomení, rozbití, pokĜivení, plíseĖ, únik tekutin), úbytek
hmotnosti þi objemu, následky pĤsobení živoþichĤ apod.
Všechny navrhované typy pĜipojištČní a pojištČní jsou pouze doporuþení, a tak plnČ
záleží na spoleþnosti, zda si je k pojištČní motorových vozidel sjednají také.

4.3

PĜínosy a náklady navrhovaného Ĝešení

Hlavním pĜínosem navrhované pojistné ochrany motorových vozidel spoþívá pĜedevším
ve vysoké penČžní úspoĜe spoleþnosti Internet Shop, s. r. o., kde navíc získá nČkteré
služby spojené s pojištČním, které jí u souþasné pojišĢovny neplynou. Zredukováním tĜí
pojistitelĤ k jediné komerþní pojišĢovnČ navíc získá spoleþnost slevu za tzv. flotilu.
Díky jedinému pojistiteli se spoleþnosti zjednoduší administrativa, zpružní komunikace
pĜi vyĜizování pojistných událostí a dojde k finanþní úspoĜe pĜi pojištČní plánovaného
rozšíĜení vozového parku.
Na prvním místČ se umístila nabídka od spoleþnosti ýeská pojišĢovna, proto se dále
budu vČnovat struktuĜe jejích pojistných produktĤ oproti souþasnému stavu pojištČní.
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PĜi sjednání pojištČní motorových vozidel u ýeské pojišĢovny získá firma oproti
stávajícímu stavu následující výhody:
•

rychleji narĤstající bonus, který mĤže po 5 letech dosáhnout 55% slevy na
pojistném,

•

finanþní úsporu,

•

možnost podroþních splátek bez navýšení (oproti pojišĢovnČ UNIQA),

•

úrazové pojištČní Ĝidiþe.

Navrhované havarijní pojištČní je typu „all risk“. Jeho výhody spoþívají v tom, že se
vztahuje na škody vzniklé živelní událostí, havárií, odcizením a neoprávnČným užitím
vozidla. Výše spoluúþasti pĜi pojistné události je stanovena na 10% min. 10 000 Kþ. To
nám zaruþuje nižší výši pojistného, v pĜípadČ nehody se na ní musíme podílet vČtší
þástkou.

PĜi sjednání povinného ruþení a havarijního pojištČní v jedné smlouvČ se získává
zdarma asistenþní služba Pohoda Special, kde je mimo jiné zajištČn odtah až do 500 km.
Tato asistenþní služba je výhodnČjší než u konkurenþních pojišĢoven.
Jedním z nejdĤležitČjších dĤvodĤ pro uzavĜení pojištČní u ýeské pojišĢovny je úspora
finanþních prostĜedkĤ na platby pojistného, což vyjadĜuje následující tabulka.
Tab. þ. 25: Porovnání výdajĤ

Havarijní pojištČní
Povinné ruþení
Celkové pojistné
Úspora

Souþasní
pojistitelé

ýeská
pojišĢovna

197 330 Kþ

124 558 Kþ

58 069 Kþ

40 518 Kþ

255 399 Kþ

165 076 Kþ
90 323 Kþ

V tabulce je patrná vysoká úspora finanþních prostĜedkĤ, a to þástkou 90 323 Kþ.
DĤvodem je automobil BMW, který se v návrzích pojistných podmínek od jednotlivých
komerþních pojišĢoven velmi lišil.
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ZÁVċR
Od roku 1999, kdy byl ukonþen monopol ýeské pojišĢovny, je na þeském pojistném
trhu velký konkurenþní boj. Každá komerþní pojišĢovna se snaží získat potencionální
klienty na svoji stranu množstvím nabídek, které jsou mnohdy pro laiky nesrozumitelné
a tím je rozhodování o vhodné pojišĢovnČ, která bude vyhovovat jejich požadavkĤm a
potĜebám, mnohem obtížnČjší. [2]
Na tuto problematiku navazuje moje bakaláĜská práce, jejímž hlavním cílem je analýza
a vyhodnocení nabídek na souþasném pojistném trhu motorových vozidel a výbČr
optimální varianty pojistné ochrany pro automobily v obchodním majetku spoleþnosti
Internet Shop, s. r. o. Na základČ analýz a scoring modelu je možné spoleþnosti
doporuþit a pĜedložit k porovnání nabídky havarijního pojištČní a pojištČní odpovČdnosti
za škody zpĤsobené provozem vozidla.
BakaláĜská práce je rozdČlena do þtyĜ þástí. V první kapitole popisuji základní
teoretické principy, význam a dĤležitost pojištČní v souþasnosti na þeském pojistném
trhu. PodrobnČji jsem zde rozebrala problematiku pojištČní motorových vozidel
v souþasnosti.
Následující kapitola je zamČĜena na charakteristiku a strategii spoleþnosti Internet Shop,
s. r. o. V této kapitole jsem také provedla rozbor a analýzu souþasných pojistných
smluv. Analyzovány byli hlavnČ výše pojistných þástek, limitĤ plnČní, doplĖkových
pĜipojištČní, výše spoluúþastí a asistenþní služby.
Ve tĜetí kapitole jsem již pĜistoupila k samotným návrhĤm pojistných smluv od
vybraných komerþních pojišĢoven. Bylo dosaženo posouzení a srovnání havarijního
pojištČní a pojištČní odpovČdnosti za škody zpĤsobené provozem vozidla dle
jednotlivých kritérií – výše pojistného, rozsah krytí pojistných rizik, bonusy, asistenþní
služby a další, ve vztahu ke složení vozového parku firmy.
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V poslední, þtvrté kapitole, jsem vyhodnotila nabídky jednotlivých komerþních
pojišĢoven a vybrala optimální variantu pojistné ochrany spoleþnosti dle jejích
podmínek a požadavkĤ. K vyhodnocení jsem použila metodu párového srovnávání, jejíž
podstata je v ohodnocení jednotlivých kritérií procentními vahami, které zohledĖují
význam daného požadavku pro spoleþnost. Komerþní pojišĢovna, která dosáhla
nejnižšího bodového hodnocení, byla vyhodnocena jako nejlepší varianta. V pĜípadČ
nabídky pojistné ochrany pro vozový park spoleþnosti Internet Shop, s. r. o. zvítČzila
ýeská pojišĢovna.
SouþasnČ s návrhem na zmČnu pojistitele a sjednocením všech pojistných smluv pod
jednu pojišĢovnu jsem spoleþnosti doporuþila uzavĜení úrazového pĜipojištČní a
pojištČní þelních skel. V úvahu pĜichází i varianta na pojištČní zásilek. Pokud se
spoleþnost rozhodne realizovat tyto návrhy dosáhne lepšího krytí rizik.
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Příloha 1
Slovník pojistných termínů

Asistenční služba je pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází během
cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště. Poskytuje se podle pojistné
smlouvy, pokud se tato osoba dostane do nesnází v důsledku pojistné události.
Časová cena je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se
z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení
anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným
způsobem.
Česká asociace pojišťoven je zájmové sdružení, zastupuje a hájí zájmy členských
pojišťoven a jejich klientů ve vztahu k orgánům státní správy, legislativě a dalším
subjektům. Podporuje zájmy českého pojistného trhu vůči EU, spolupracuje se
zahraničními asociacemi a institucemi a podporuje rozvoj pojišťovnictví a pojistného
trhu v České republice.
Dohled v pojišťovnictví je rozhodování a kontrolní činnost v zákonem nebo zvláštním
právním předpisem stanoveném rozsahu prováděné Českou národní bankou v
soukromém pojišťovnictví, činnosti s tím související a soubor nástrojů určených k jeho
výkonu.
Komerční pojišťovna je pojišťovna, jejímž předmětem podnikání je pojišťovací činnost
a jejím cílem je poskytování služeb, dosažení zisku a významného postavení na trhu.
Likvidace pojistné události je soubor činností spojených s vyřizováním pojistné
události, který začíná zahájením šetření nutného ke zjištění, zda-li bude pojišťovna plnit
a v jakém rozsahu a končí stanovením výše pojistného plnění.
Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.
Obecná cena je cena, kterou může pojištěný dosáhnout při prodeji předmětné věci v
daném čase a místě pojištění.
Oprávněná osoba je fyzická nebo právnická osoba, které v důsledku pojistné události
vznikne právo na pojistné plnění.
Pojistitel je právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle
zákona o pojišťovnictví.
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Pojistná částka je v pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění pojišťovny nebo určené
právním předpisem. Může se určit na jednu pojistnou událost, na události ve
stanoveném období nebo jako maximální částka plnění během celého trvání pojištění.
Pojistná doba je časové období, na které bylo soukromé pojištění sjednáno. Je
ohraničené datem vzniku a datem zániku pojištění.
Pojistná smlouva je právní dokument vytvořený písemnou formou, jehož obsahem jsou
smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu, které jsou závazné pro smluvní strany.
Pojistná událost je nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve
zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen
vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.
Pojistné je cena, kterou platí pojistník za poskytnutou pojistnou ochranu.
Pojistné období je část pojistné doby, která je dohodnutá v pojistné smlouvě nebo je
stanovena právním předpisem. Určuje časový úsek, ve kterém je potřebné ve
stanovených termínech platit pojistné.
Pojistné plnění je peněžní částka nebo naturální náhrada vyplacená pojistitelem jako
náhrada vzniklé škody v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.
Pojistné podmínky jsou podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných
smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní
nebo doplňkové pojistné podmínky.
Pojistník je fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou
smlouvu. Je povinna platit pojistné a má práva, která plynou z pojistné smlouvy.
Pojistný vztah je právní vztah, který vzniká na základě pojistné smlouvy mezi
pojistitelem a pojistníkem. Měl by být založen na korektnosti a vzájemné duvěře.
Pojištění je tzv. „pomoc v nouzi“, základním účelem je zmírnit či odstranit nepříznivé
důsledky způsobené nahodilými událostmi.
Pojištěný je fyzická nebo právnická osoba, na jehož rizika se soukromé pojištění
vztahuje.
Riziko představuje možnost poškození či ztráty, které mohou být majetkové, finanční,
morální nebo zdravotní. Mohou být nahraditelné, ale existují i takové, které nahradit
nelze. Přirozenou snahou je rizika minimalizovat.
Spoluúčast je v pojistné smlouvě dohodnutá hodnota, kterou se sám pojištění zavazuje
podílet na každé ztrátě kryté pojištěním.
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Škoda zahrnuje poškození zdraví, majetkových hodnot nebo jiných zájmů vyjádřená
v peněžních jednotkách. Pojistnou událostí se stává jen tehdy, jestliže událost, kterou
byla škoda způsobena, odpovídá stanoveným pojistným podmínkám.
Technické rezervy je pojišťovna povinna vytvářet. Představují hodnotu budoucích úhrad
předpokládaných závazků pojišťovny vyplývajících z uzavřených pojištění. Pro
stanovení předpokládaných závazků se využívá zejména matematických metod.
Zelená karta je potvrzení o platnosti smluvního povinného pojištění za škodu
způsobenou provozem vozidla pro zahraničí.
Zprostředkovatel je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna vykonávat
zprostředkovatelskou činnost, která směřuje k tomu, aby třetí osoby uzavřely
s pojistitelem pojistnou smlouvu.

Zdroj: [7, 39]

