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13 POJIŠTĚNÍ  
 
Základní pojmy: 
Pojištěný  osoba, která je pojištěná 
Pojistník  FO, PO, která sjednává pojištění ve svůj prospěch nebo prospěch druhé osoby 
Oprávněná osoba 
Pojistná smlouva uzavírá se s pojistníkem, pozor na všeobecné pojistné podmínky 
Pojistná částka  maximální částka, kterou je pojišťovna ochotna vyplatit 
Pojistná událost  skutečnost z pojistné smlouvy 

 
Činnost pojišťoven 
- pojišťovací 
- zajišťovací – riziko se rozloží mezi několik pojišťoven 
- zábranná činnost – směřuje k prevenci, k předvídání škod 
- poradenství – pomáhá stanovit vhodný rozsah pojištění 

 
 
Druhy pojištění 
- zákonné dáno zákonem, pojistné se platí povinně, nesjednává se pojistná smlouva (SP, ZP, 

 v podnikání …) 
- smluvní pojištění proti odcizení, úrazu … 
- povinně – smluvní tam, kde hrozí, že svou činností ohrozíme ostatní  (povinné ručení …) 
 
 
Pojištění 
- komerční pojištění za účelem zisku 
- nekomerční má chránit občany, organizuje je stát – SP, ZP, pojištění organizace za škodu  

u pracovního úrazu, penzijní připojištění … 
 

 
Vysvětlete následující pojmy 
Pojištění osob 
 

 

 

 
Pojištění majetku 
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Pojištění odpovědnosti za škody 
 

 

 

 
Pojištění průmyslu a podnikatelů 
 

 

 

 
Vysvětlete rozdíl mezi životním a důchodovým pojištěním 
 

 

 

 

 

 
Zamysli se a urči neočekávané škody, které může člověk způsobit v běžném životě, 
uveď, který druh pojištění by je řešil. 
 

Škoda Druh pojištění 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Uveď příklady zemědělských rizik 
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PŘÍKLAD 
Vyberte vhodné druhy pojištění pro čtyřčlennou rodinu – rodiče a dvě děti s povinnou 
školní docházkou, rodina má rodinný domek a dva roky nové auto. 
 

Druh pojištění Uzavřít 

Životní pojištění - zajištění pro případ smrti ano - ne 

Úrazové pojištění - následky úrazu ano - ne 

- trvalé následky úrazu ano - ne 

Pojištění invalidity - invalidita ano - ne 

Pojištění majetku obyvatelstva - pojištění budov ano - ne 

- pojištění domácností ano - ne 

- havarijní pojištění ano - ne 
Pojištění odpovědnosti za škody - v občanském životě ano - ne 

- při výkonu povolání ano - ne 

- vzniklé provozem MOV ano - ne 

Cestovní pojištění - léčebných výloh ano - ne 

- asistence ano - ne 

- odpovědnosti ano - ne 

- zavazadel ano - ne 

 
 
PŘÍKLAD 
Propoj čarami jednotlivé pojistné události a možné druhy pojištění: 
 
Zloděj vykrade tvůj dům.     životní pojištění 
Tvůj pes pokouše listonoše.    úrazové pojištění 
Povodeň vytopí tvůj dům.     pojištění invalidity 
Blesk Ti poškodí garáž.     pojištění budov 
V zahraničí si zlomíš nohu.     havarijní pojištění 
Nabouráš při couvání do garáže.    pojištění domácnosti 
Rozbiješ sousedovi okno.     pojištění odpovědnosti 
Zlomíš si nohu na hřišti.     povinné ručení 
Nabouráš něčí auto. 
V samoobsluze shodíš regál s alkoholem. 
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Citace 
 
Materiály vytvořeny z vlastních zdrojů. 


