
  
Životní pojištění je, mimo jiné, i dlouhodobou investicí a nabízí Vám možnost vytvářet finanční rezervu a dlouhodobě 
zhodnocovat finanční prostředky. Navíc můžete za splnění stanovených podmínek využít možnost daňového zvýhodnění 
zaplaceného pojistného.

Můžete si klást otázku, jaká je bezpečnost Vašich vložených finančních prostředků a jak je garantovaná jejich 
návratnost.

ZÁKLADNÍ PILÍŘE BEZPEČNOSTI FINANCÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále též „ČPP“, „pojišťovna“) stejně tak, jako ostatní 
pojišťovny, je povinna dodržovat zákonem stanovené požadavky zajišťující bezpečnost Vámi vložených finančních 
prostředků, a to v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a přímo použitelným předpisem Evropské unie.

Tyto požadavky spočívají, zejména v oceňování aktiv a závazků, ve vytváření technických rezerv, investování  
a solventnosti.

•  V souladu s mezinárodními standardy ČPP oceňuje svá aktiva (majetek pojišťovny) a své závazky reálnou hodnotou.

•  Pojišťovna jako další nástroj ochrany svých klientů vytváří tzv. technické rezervy, které slouží k plnění závazků vůči 
pojistníkům a oprávněným osobám z veškeré jí provozované pojišťovací činnosti. Těmito závazky jsou míněny mimo 
jiné i výplaty pojistného plnění a výplaty z pojištění, které pojišťovna vyplácí svým klientům v souladu s pojistnou 
smlouvou v případě, že došlo k pojistné události a následnému pojistnému plnění nebo v případě požadavku na jiný 
výběr z pojištění (výběr z podílového účtu, apod.).

• Trvalou splnitelnost závazků pojišťovny zajišťuje stanovování výše pojistného na základě realistických pojistněma-
tematických předpokladů. Toto pravidlo má zaručit, že výše pojistného, kterou platíte, není podhodnocená, a tím 
pádem není ohrožena solventnost pojišťovny.

• Pojišťovna investuje do aktiv tak, aby byla dodržena zásada obezřetnosti, a sice požadavek na bezpečnost, likviditu  
a ziskovost vhodně diverzifikovaného portfolia přizpůsobeného povaze a trvání závazků z pojištění. V případě 
investičního životního pojištění, prosím berte na vědomí, že investiční riziko nese pojistník. Pokud nechcete snášet 
vyšší finanční riziko, můžete investovat prostřednictvím fondů, ve kterých je růst ceny podílové jednotky garantován 
(Garantovaný fond).

• ČPP v souladu s požadavkem na solventnost trvale udržuje použitelný kapitál nejméně ve výši určené zákonem,  
tzv. solventnostní kapitálový požadavek.

DOHLED ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

Česká národní banka (ČNB), jako orgán dohledu, dohlíží na hospodaření pojišťovny a na dodržování všech uvedených 
zákonných požadavků. V případě zjištění pochybení rozhodne o opatření k odstranění zjištěných nedostatků. V krajní 
situaci může ČNB pojišťovně nařídit převést na jinou pojišťovnu pojistný kmen, či odejmout povolení k podnikání, 
přičemž technické rezervy a vlastní zdroje slouží přednostně pro vypořádání nároků vyplývajících z pojišťovací činnosti.

Účetní závěrku pojišťovny ověřuje auditor a předkládá o ní písemnou zprávu ČNB.

Pojišťovna je povinna podávat Vám a ČNB informace o její solventnosti a finanční situaci, a to bezplatně v tištěné 
nebo elektronické podobě. Tyto informace naleznete na webových stránkách pojišťovny www.cpp.cz v sekci  
O Společnosti/Profil/Zpráva o solventnosti a finanční situaci.

BEZPEČNOST ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
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DALŠÍ BODY OCHRANY SPOTŘEBITELE

Zákon o pojišťovnictví byl výrazně novelizován s účinností k 23. září 2016 a s ohledem na požadavek implementace 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady tzv. Solvency II, která mimo jiné zaručuje i zajištění přiměřené ochrany pojistníků 
a oprávněných osob a také finanční stabilitu trhu, tj. schopnost trvale krýt všechny své závazky vůči klientům.

Zásadní vliv na nabídku a provozování životního pojištění mají i legislativní normy, které se zaměřují na ochranu spotřebitele: 
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Do vnitrostátní legislativy ČR nejen v oblasti pojišťovnictví jsou neustále implementovány nové principy a požadavky, 
zejména v oblasti ochrany spotřebitele za účelem zabezpečení vysokého evropského standardu a zajištění vysoké 
úrovně ochrany spotřebitele včetně jeho, do pojištění, vložených prostředků.
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