Jaké jsou důvody pro přiznání invalidity?

Riziko vzniku invalidity je vyšší, než si
uvědomujeme. Proč?

Nejčastější příčinou invalidity jsou nemoci svalové a kosterní soustavy
Pouze 3. stupeň je nejčastěji způsoben rakovinou.

1 z 5 lidí se během svého

2. stupeň

1. stupeň

produktivního věku stane invalidním

3%

3%

Invalidita = ztráta pracovní schopnosti + často dodatečné náklady = zásadní propad příjmu
Dopady pro domácnost jsou fatální.
Příklad:
Invalidita 1. stupně

Invalidita 2. stupně

Invalidita 3. stupně

chybí
76 %

chybí
69 %

chybí
49 %

100 %

3%
14 %

49 %

Klient: 35 let, ženatý,
2 děti

3. stupeň

29 %

43 %
60 %

5%

Úrazy

8%

Svalová a kosterní
soustava

46 %

37 %

Rakovina

Jiné nemoci

Úrazy způsobí pouhá 3 % invalidit! Spoléhat se pouze na
Hrubý příjem: 30 000 Kč
Čistý příjem: 25 600 Kč

Výhřez ploténky
s poškozením nervu
Čistý příjem: 6 200 Kč

Dna s funkčním
postižením kloubů
Čistý příjem: 7 900 Kč

Chronický zánět ledvin,
nutná dialýza
Čistý příjem: 13 000 Kč

Čím vyšší příjem, tím větší propad příjmů domácnosti!

Když se řekne invalidita
Jak se rozlišují jednotlivé stupně?
1. stupeň invalidity

2. stupeň invalidity

3. stupeň invalidity

pokles pracovní
schopnosti

pokles pracovní
schopnosti

pokles pracovní
schopnosti

35 %

o
Průměrný věk:
48 let

50 %

o
Průměrný věk:
48 let

70 %

o
Průměrný věk:
47 let

úrazové pojištění nestačí.
Příklad:

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

Rakovina – vývod (stomie) po
rakovině tlustého střeva

Rakovina – chirurgické odstranění
hrtanu v důsledku nádoru – ztráta
hlasu, trvalá tracheostomie

Rakovina – úplná ztráta dolní
končetiny nebo selhávání orgánů

Cukrovka – cévní a současně oční
komplikace lehčího až středního
stupně, kdy jsou denní aktivity
vykonávány s obtížemi

Cukrovka – chronické vážnější
komplikace – poškození zraku, snížení
pohyblivosti

Cukrovka – ztráta zraku nebo
selhání ledvin

Roztroušená skleróza – lehké
omezení pohyblivosti, ale schopnost
ujít asi 500 m samostatně je
zachována

Roztroušená skleróza – podstatné
omezení pohyblivosti, schopnost ujít
100 m až 300 m (např. s holí)

Roztroušená skleróza – těžká
porucha motoriky, kdy je člověk
odkázán na invalidní vozík

Invalidita je nejen zásadním zásahem do života pacienta, do
jeho možností a představ. Je také zásadní hrozbou pro rodinný
rozpočet. Na tuto skutečnost upozorňuje Aegon už od roku 2010
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Upozornění: Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho text není právně závazný. Informace byly čerpány ze zdrojů a publikací ÚZIS a dalších veřejných zdrojů. Informace obsažené v tomto
materiálu mají popisný charakter, nepředstavují individuální radu nebo nabídku a jsou aktuální k datu vytvoření tohoto materiálu (1. 4. 2018). Přesné informace k obsahu pojištění jsou obsaženy
v produktových materiálech, zejména ve zvláštních pojistných podmínkách, na internetových stránkách www.aegon.cz a rádi vám je poskytneme i prostřednictvím Kontaktního centra Aegon.

Zajištění invalidity podle Aegonu

Pojištění pro případ invalidity = zásadní pojištění na desítky let by mělo obsahovat zásadní záruky

?

?!

Jaké otázky jsou důležité?

Nemůže mi pojišťovna
pojištění invalidity vypovědět, až budu
starší a budu mít zdravotní problémy?

2.

Pouze životní pojištění je ze zákona pojišťovnou
nevypověditelné. Pokud není pojištění invalidity výslovně
pojmenováno jako životní pojištění, nelze vyloučit, že jej
pojišťovna během pojistné doby vypoví (třeba po výplatě
za úraz, neschopenku).

1.

1.

Je důležité věnovat pozornost tomu, co je a co
není v pojištění garantováno. Není samozřejmostí,
že jsou garantovány všechny parametry pojištění – pojistné
podmínky, sazebník poplatků, případně bonusy za věrnost
jsou významné prvky, přitom podstatné parametry.

Nezmění mi pojišťovna podmínky
smlouvy v průběhu trvání?

1.

Proč je to důležité?

2.

Taková situace nastala naposled v roce 2010, kdy
se začaly rozlišovat tři stupně invalidity. Výdaje státu
na invalidní důchody tehdy meziročně skokovitě
poklesly o 23 %.
Ani dnes nemáme jistotu, že se během dalších
10 či 20 let posuzování invalidity opět nezmění.

2.

Co se stane, když stát změní
podmínky posuzování invalidity?

2.

Budu mít možnost přidat do své
smlouvy i nejnovější generaci
pojištění invalidity?

Pojišťovny často svá pojištění inovují, vyvíjejí novější
a modernější verze, u invalidity to platí dvojnásob.
Pokud máte zájem o nejnovější verzi invalidity, není
nutné měnit celou smlouvu, ale přidat nebo vyměnit jen to,
co potřebujete.

1.

!

Proč je odpovědí Aegon?

3.

Jistota, že smlouva potrvá, dokud ji budete
potřebovat.

Doplňková pojištění mohou být jednostranně vypovězena
ze strany pojišťovny vždy ke konci pojistného období.
Pozor! Člověk může zůstat bez pojistné ochrany v době,
kdy ji nejvíce potřebuje – když je starší, jeho zdravotní stav
je horší apod.

Nadstandardní garance v rámci pojistného trhu –
pojistné podmínky, bonusy, poplatky jsou jasně
vymezeny (případná změna může nastat jen za předem
stanovených podmínek – např. poplatek stanovený v Kč lze
změnit max. o inflaci).

3.

3.

Záruka zachování pojistné ochrany i v případě,
že pravidla změní stát. Aegon poskytuje unikátní
garanci, že pro posouzení invalidity bude
i v takovém případě používat metodiku platnou v době
sjednání. Invalidita dnes je invaliditou i zítra.

Nadčasová smlouva? Aegon dokazuje, že lze
zachovat dosavadní smlouvu, a přitom po letech
aktualizovat jen to, co žádáte. Nové podmínky
pak platí pouze pro nově přidaná připojištění.

3.

S čím se můžete setkat jinde

Pojišťovna má právo jednostranně změnit pojistné podmínky,
sazebník poplatků, výši a podmínky bonusů… Pokud nesouhlasíte,
můžete pojištění vypovědět.
Pozor na změnu pravidel „za pochodu“, kterou nemáte pod
kontrolou.
V případě změny legislativy má pojišťovna právo pojištění
vypovědět; příp. má právo upravit jeho podmínky…
Pokud s úpravou nesouhlasíte, můžete pojištění vypovědět.
Pozor na možnost ukončení pojistné ochrany při změně
právního předpisu – z minulosti víme, že se to stát může.

Pojišťovna umožní přidání nových připojištění tak, že celá
smlouva – všechna pojištění a připojištění – přechází na nové
podmínky (tzv. konverze) nebo dílčí změnu nelze technicky
provést vůbec.
Pozor na nemožnost aktualizovat smlouvu. Změna
celé smlouvy nemusí být pro vás výhodná.

Čím to je?
Podíl invalidity 1. stupně s nejnižším důchodem nápadně
roste, a to na úkor vyšších stupňů
Nově přiznané invalidní důchody v roce 2010

Nově přiznané invalidní důchody v roce 2016

1. stupeň

1. stupeň

3. stupeň

45 %

31 %

37 %

53 %
16 %

18 %

2. stupeň

2. stupeň

Zároveň průměrná výše invalidních důchodů
příliš neroste...

+2%

Průměrný invalidní důchod 2010
3. stupeň 9 656 Kč
2. stupeň 6 671 Kč
1. stupeň 6 140 Kč

Průměrný invalidní důchod 2016
3. stupeň 10 395 Kč
2. stupeň 6 745 Kč
1. stupeň 5 883 Kč

... na rozdíl od starobních důchodů

Invalidita jako riziko včera a dnes
Píše se rok 2010...
• Změna právních předpisů o invalidních důchodech.
Nově se rozlišují 1., 2., 3. stupeň invalidity
(už ne plná a částečná invalidita).
• Aegon vstupuje na trh jako průkopník s nabídkou
pojištění invalidity – jako první nabízí pojištění 1., 2., 3.
stupně invalidity, a navíc progresi, tj. dvojnásobné plnění
v případě bezmocnosti (tzv. 4. stupeň).

... o několik let později
• Způsob posuzování invalidity platí 8. rokem.

• Aegon svou nabídku neustále zdokonaluje
a představuje již 4. generaci svého připojištění invalidity
všech stupňů.
• Propojištěnost* invalidity na smlouvách Aegonu
dosahuje 90 %.
Propojištěnost = podíl počtu sjednaného základního připojištění invalidity na počtu
sjednaných smluv

*

• Trh na změnu reaguje velmi rezervovaně: většina
pojišťoven nepojišťuje 1. stupeň vůbec, ty zbylé jen
s omezeným krytím.

• Na trhu je invalidita považována za zásadní riziko –
kvalita životního pojištění stojí a padá s kvalitou zajištění
pro případ invalidity. Pojištění všech stupňů invalidity je
přirozenou součástí nabídky životního pojištění.

Průměrný starobní důchod 2010
10 138 Kč

Nad někdejší
statistickou ročenkou
(údaje za rok 2010)
• Počet nově přiznaných
invalidních důchodů:

28 tisíc
• Výdaje státu na invalidní
důchody 2010:

47 mld. Kč

Počet invalidních
důchodů neklesá.

Výdaje státu
na invalidní
důchody však
nadále klesají.

Čím to je?

Nad poslední
statistickou ročenkou
(z roku 2017,
údaje za rok 2016)
• Počet nově přiznaných
invalidních důchodů:

30 tisíc
• Výdaje státu na invalidní
důchody 2016:

42,5 mld. Kč

3. stupeň

... anebo mezd za stejné období
Průměrná mzda 2010
23 093 Kč

+ 13 %

Průměrný starobní důchod 2016
11 475 Kč

+ 19 %

Průměrná mzda 2016
27 589 Kč

Invalidita včera a dnes… a zítra?
Zítra může být mnoho věcí opět jinak. Proto je důležité počítat se změnami, které život přinese.
A proto vám Aegon poskytuje nadstandardní garance – nezbytnou míru jistoty,
jistotu do nejisté budoucnosti.

