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Kalhoty
Jako první žena 
začala kalhoty nosit 
švédská královna 
Kristýna.

16. století 1836 1872 1906 1963 1980 21. století

Vzdělání
První ženy 
začala přijímat
univerzita 
v Curychu.

Svatba
Ve Švédsku se ženy 
starší 25 let mohly 
rozhodnout o svém 
sňatku bez svolení 
rodičů.

Volební právo
V Evropě je 
ženám jako 
první poskytlo  
Finsko.

Vesmír
Na oběžné dráze 
byla poprvé žena – 
sovětská kosmo-
nautka Valentina 
Těreškovová.

Prezidentství
První prezident-
kou v historii se 
stala Vigdís 
Finnbogadóttir 
na Islandu.

Následky 
feminismu
I ženy chodí přes 
silnici. Ve Švédsku
zavádějí druhou 
variantu dopravní
značky „pozor
přechod“.

Pracovní úrazovost
Ze 47 000 pracovních úrazů ročně v ČR jsou ve 13 500 případů 

postiženými ženy.

Nehodovost
Ženy zaviní 6× méně nehod než muži, cca 16 % z celkového počtu havárií. 

Menší je i závažnost jejich havárií. 

Invalidita
Invalidní důchod pobírá 4,5 % obyvatel ČR. 

Z toho je 60 % mužů a 40 % žen.

Kouření
V ČR kouří denně 57 % mužů a 43 % žen.

Alkoholismus
V ČR má potíže s alkoholem 25 % mužů a 10 % žen.

Délka života
Muži v ČR se dožívají průměrně 74 let, ženy 80 let.

Sport
Aktivně provozuje sport 60 % mužů a 58 % žen v ČR.

Předčasná úmrtnost
Riziko předčasného úmrtí vlivem onemocnění nebo úrazů 

je v ČR 9 % u mužů a 4 % u žen.

21. 12. 2012
začne platit směrnice EU
21. 11. 2012
nejzazší termín doručení 
smlouvy do pojišťovny (Aegon)

21. prosinec 2012 je dnem sjednocení pojistné sazby životního pojištění mužů 
a žen. To povede ke zdražení životního a rizikového pojištění právě ženám, a to
až o 80 %. U mužů může naopak dojít k mírnému poklesu cen.

Nyní: Podle věku a pohlaví, dále podle zdravotního 
stavu (zdravotní dotazník, výpis ze zdravotní dokumen-
tace, lékařská prohlídka).

Třicetiletá žena je pojištěna pro případ smrti na 1 000 000 Kč.
Za smlouvu na 35 let zaplatí na pojistném 140 000 Kč.

V případě sjednání smlouvy v přístím roce zaplatí žena téměř dvojnásobek.
Naopak muž ušetří na pojistném více než 54 tis. Kč, zaplatí o 20 % méně než nyní.

V budoucnu: Jen podle věku. Větší zřetel bude 
muset být kladen na individuální zdravotní stav 
pojištěného (kuřáctví, zohlednění BMI).

Jednotné podmínky
pojištění pro muže a ženy

JAK JE CENA STANOVENA

PŘÍKLAD ROZDÍLU V CENÁCH POJIŠTĚNÍ RIZIK U MUŽŮ A ŽEN PŘED UPLATNĚNÍM PRINCIPU UNISEX A PO NĚM

SROVNÁNÍ RIZIK ANEB PROČ BY MĚLY ŽENY PLATIT MÉNĚ

VÝVOJ ROVNOPRÁVNOSTI ŽEN

Životní pojištění 
má sjednáno 
51 % Čechů

prosinec

319 572

MUŽ UNISEX ŽENA

265 476

139 230muži ušetří             54 096 Kč
snížení o                              17 %

ženy si připlatí    126 246 Kč
nárust o                                91 %




