Úmrtí – riziko, které má největší dopad na vaše blízké
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Jak dlouhý život máme před sebou?
Za posledních 20 let
se život v průměru
prodloužil ženám
o 4 roky a mužům o 5 let.

Vděčíme za to
zdravějšímu životnímu
stylu a pokrokům
v medicíně.

Střední délka života při narození
69 let
66,1 let 66,8 let

I když žijeme
výrazně déle, riziko
předčasného úmrtí
stále zůstává vysoké.

Ženy

Muži

Proto bychom měli myslet
na kvalitní životní pojištění,
které zabezpečí vaši rodinu,
když vy tu nebudete.

Střední délka života při narození
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Dožijete se důchodu? Každý pátý muž ne
Muž ve věku 30 let má 20% pravděpodobnost,
že se nedožije důchodu (65 let).

Na co umíráme?

20 % 9 %

Muži

Žena ve věku 30 let má 9% pravděpodobnost,
že se nedožije důchodu (65 let).

Ženy

Příčiny úmrtí
Nemoci oběhové soustavy
Zhoubné novotvary

13,3 %
7,3 %
40,6 %

6,7 %

15,9 %

Vnější příčiny

4,7 %

3,7 %

Nemoci dýchací soustavy

5,9 %

Nemoci trávicí soustavy

3,5 %

48 %

Ostatní
23 %

27,5 %

Ročně zemře více
než 100 tisíc lidí
(v roce 2016 zemřelo
54 880 mužů a 52 870
žen).

Téměř polovinu všech úmrtí tvoří
nemoci oběhové soustavy,
především infarkt. Každý rok zemře
na tyto choroby téměř dvojnásobný
počet lidí, než kolik jich podlehne
nádorovým onemocněním.

Druhou nejvíce
zastoupenou
příčinou úmrtí je
rakovina a i když
nedrží prvenství,
budí větší respekt.

V roce 2016
spáchalo
sebevraždu
1 059 mužů
a 257 žen.

Odhaduje se, že
u 3 % úmrtí (tedy
u cca 3 tisíc
případů ročně) je
příčinou požití či
požívání alkoholu.

V roce 2016
zemřelo při
dopravní
nehodě
715 osob.

Zdroj: ÚZIS, Zemřelí 2016

Kdy bychom měli být pojištěni pro případ smrti?
Pokud je na našem příjmu někdo závislý a pokud
nám k pokrytí finančních výdajů nepostačí vytvořené
finanční rezervy.

Podíl úmrtnosti z důvodu úrazu na celkové úmrtnosti
62 %

52 %
43 %
35 %

Proč nestačí pojištění úmrtí následkem úrazu?

28 %
18 %

Úmrtí následkem úrazu převládají pouze u velmi
mladých lidí. S rostoucím věkem se toto riziko
zásadně snižuje a převládají nemoci.
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Životní pojištění

Co by mělo pokrýt pojištění pro případ smrti?
Naše doporučení

Náklady na pohřeb
Náklady na překlenutí doby
do vyřízení dědického řízení

Konstantní pojistná
částka

Propad mezi současným čistým
příjmem a pozůstalostními důchody
(a to až do 26 let věku nejmladšího
dítěte)
Nesplacené zůstatky úvěrů
a hypoték

Pokud rodina splácí úvěr či
hypotéku, je vhodné tyto závazky
zajistit pojištěním s klesající
pojistnou částkou, která lépe
odpovídá nesplacené jistině.
Konstantní pojistnou částkou
naopak pokryjeme fixní výdaje
rodiny po přechodnou dobu
a výdaje spojené s úmrtím.
Konstantní a klesající pojistnou
částku je možné na smlouvě
kombinovat.

Klesající pojistná částka

Příklad
Klient má sjednáno pojištění smrti s konstantní pojistnou částkou 1 000 000 Kč a pojištění smrti s klesající pojistnou částkou
1 800 000 Kč, kterým je kryt závazek klienta z hypotéky. Kdyby klient v 9. roce trvání pojištění zemřel:
Bez pojištění

S pojištěním

Klientova rodina by se:
• ocitla bez náhrady jeho příjmu
• musela vyrovnat se splácením hypotéky s jistinou
ve výši 1 080 000 Kč tak, že dům prodá

Klientově rodině bude vyplaceno
• 1 000 000 Kč – z pojištění s konstantní pojistnou částkou
• 1 080 000 Kč – z pojištění s klesající pojistnou částkou,
což přibližně odpovídá nesplacené jistině hypotéky

Proč se pojistit právě u NN?

1

Férová výplata pojistného plnění
U připojištění pro případ smrti neuplatňujeme žádnou
čekací dobu.

Pojišťovna

Čekací doba u pojištění pro případ smrti

NN

neuplatňuje se

Aegon

neuplatňuje se

Allianz

neuplatňuje se

Axa

neuplatňuje se

ČP

neuplatňuje se

ČPP

3 měsíce – v případě zdravotních potíží, kterými pojištěný trpěl
před uzavřením pojištění, a to ani tehdy, pokud o nich pojistitel byl
informován

ČSOB

neuplatňuje se

Generali

neuplatňuje se

Komerční pojišťovna

neuplatňuje se

Kooperativa

2 měsíce pro smrt z jiného důvodu než úrazu

MetLife

neuplatňuje se

PČS

neuplatňuje se
Pozn. Konkurenční pojišťovny jsou seřazeny podle abecedy

2

Smrt následkem úrazu s bonusem 100 %
z pojistné částky při dopravní nehodě

Srovnání vybraných vlastností konkurenčních produktů bylo provedeno na základě
veřejně dostupných pojistných podmínek konkurentů platných ke dni 1. 3. 2018

Naše doporučení
Pojištění smrti bychom měli mít
zejména, pokud je na našem příjmu
někdo závislý a pokud nám k pokrytí
finančních výdajů nepostačí vytvořené
finanční rezervy.

Pojištění s klesající pojistnou částkou
je vhodné především pro ty klienty, kteří
chtějí pojištěním zajistit hypotéku či úvěr.
Klesající pojistná částka se vyvíjí podobně
jako nesplacená jistina.

Připojištění smrti úrazem
nepředstavuje komplexní
krytí. Úmrtí následkem
úrazu převládají pouze
u velmi mladých lidí.

Jakékoli údaje a informace uvedené v tomto letáku jsou pouze orientační a informativní. Bližší informace o produktu najdete na www.nn.cz. NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se
sídlem: Nádražní 344/25, Praha 5 – Smíchov, IČ: 40763587.
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