
Životní pojištění se uzavírá na desítky let dopředu. Právě v dlouhodobém horizontu přináší svému majiteli 
to, co od něho právem očekává. Navíc sjednání do minimálně 60 let je dnes podmínkou pro možnost 
daňových úlev. Co bude za 15, 20 nebo 30 let? Dokážeme to dnes odhadnout? Podívejme se zpět, jak 
vypadalo životní pojištění před lety. Také jste měli životní pojistku na 20 000 korun?

Životní pojištění včera, dnes a zítra

JAK VYPADALO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘED 15 LETY?

CO BUDE ZA DALŠÍCH 15 LET?
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JAK SE POJISTIT? 
JAK POTŘEBUJETE

DALŠÍ RIZIKA? DESÍTKY ZMĚNA? ŽÁDNÝ PROBLÉM

ZA CO PLATÍM? 
MÁTE VE SMLOUVĚ

NEUSTÁLÉ 
INOVACE

DALŠÍ RIZIKA? OMEZENĚ

JAK VYPADÁ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DNES? CO SE ZMĚNILO?

Při sjednávání pojištění je třeba myslet 
dopředu. Proto by smlouva, kterou uzavřete, 
měla být nadčasová – měla by vám 
v budoucnu umožnit reagovat na aktuální 
potřeby.
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Dnes je typickým 
produktem tzv. investiční  
nebo univerzální životní 
pojištění, které je oproti 
svým předchůdcům 
nesrovnatelně �exibilnější. 
Je na vás, nakolik budete 
chtít krýt rizika, nakolik 
investovat. V rámci jedné 
smlouvy můžete také 
pojistit celou rodinu. 

Spektrum připojistitelných 
rizik je velmi pestré (invalidita 
1., 2. i 3. stupně, pracovní 
neschopnost, hospitalizace,...). 
Jednotlivá rizika lze volně 
kombinovat a sjednávat takové 
pojistné částky, jaké jsou pro vás 
vhodné. 

Volíte si, do jaké míry chcete spořit či 
investovat, do jaké míry chcete být 
pojištěni proti rizikům – toto nastavení 
můžete v průběhu života měnit. 

Klient má k dispozici informaci, kolik se 
mu za jednotlivá rizika měsíčně strhává 
a jaká je struktura poplatků. V případě 
pojištění AEGON je přehled poplatků 
a srážek za jednotlivá rizika, a to včetně 
způsobu výpočtu, součástí smlouvy.

Živoní pojištění se 
každoročně 
upravuje, přidávají 
se nové vlastnosti 
a  typy připojištění, 
reagující na růst 
životní úrovně, 
demogra�cký vývoj 
i úspěchy medicíny.

Mohli jste si sjednat zpravidla 
jen úrazové připojištění 
s pevně nastavenými 
částkami, maximálně volit 
násobky těchto částek. Vybrat 
si jen některá z rizik nebo jiný 
poměr pojistných částek 
nebylo možné. 

ZMĚNA? PROBLÉM

ZA CO PLATÍM? NEVÍM
DAŇOVÉ ÚLEVY? 
COŽE?

Pokud jste časem zjistili, že pojistná 
částka pro případ smrti je pro vás 
nízká nebo naopak zbytečně vysoká, 
bylo provedení změny nemožné nebo 
složité. Nešlo ani přejít na jiný typ 
pojištění („rizikové“ nebo „spořicí“).

Jaká je struktura pojištění, kolik 
se platí na náklady, kolik za 
krytí rizik a kolik na vytváření 
rezerv? O tom klienti neměli 
tušení.

Pro životní pojištění 
neznámý pojem.

JAK SE POJISTIT? POUZE 
JEDEN DRUH POJIŠTĚNÍ

Většinou se jednalo o tzv. 
kapitálové životní pojištění, 
u něhož byla částka na konci 
pojištění a pojistná částka 
pro případ smrti stejná. 
Případně jste si mohli vybrat 
i pojištění výhradně 
„rizikové“, anebo výhradně 
„spořicí“ produkt bez krytí 
rizik.

JAK VYPADÁ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DNES? CO SE ZMĚNILO?

?

Kam pokročí medicína? Budou se 
klonovat orgány? Budou kosmetické 
operace standardem?

Budou závažná onemocnění 
opravdu závažná? 

Nakolik stoupne průměrný věk? 
Budou se sjednávat smlouvy do 130 let?

Bude existovat podobný sociální 
systém jako dnes?

Obstojí dnes sjednávané smlouvy 
za 15 let? Záleží na přístupu 
a garancích pojišťovny.

AEGON nabízí v České republice 
jedinečnou garanci rozšíření pojistné 
smlouvy o nově zaváděné připojištění 
na daném produktu.

Ať bude svět za dalších 15 let vypadat 
jakkoli, určitě se vývoj promítne do 
podoby životního pojištění…


