Riziko pojiš ování
Je všeobecn známo, že mít pojišt no úpln všechno do poslední koruny je v c nákladná.
Proto neprodávejme všechno riziko pojiš ovn , ale rad ji jeho ást ponechme sami na sob .
To m žeme ud lat dv ma zp soby:
1) zvolíme spoluú ast (karen ní doby)
2) rizika nebudeme pojiš ovat v bec.
Samoz ejm si op t musíme stanovit hranici, kolik jsme ochotni prod lat. Jak velké riziko si
žeme nechat u sebe a jaké riziko už musíme p enechat pojiš ovn a zaplatit za to. Musíme
si ur it, je-li v naší finan ní situaci možné, abychom prod lali nap . 50 000 K , pokud by
došlo k t m nejhorším p edpoklad m. Jestliže si podobnou ztrátu dovolit m žeme, lze podle
zjišt ného údaje zvolit správnou výši spoluú asti i p ípadn pojišt ní úpln vynechat.
Spoluú asti (p ípadn karen ní lh ty) výrazn zlev ují pojišt ní. Pro pojiš ovnu je drahé
plnit malé škody, protože má velké náklady s likvidací pojistné události (léka i, posudky,
administrativa apod.) Proto je pro ob strany (pojiš ovnu i klienta) lepší nízké škody
nepojiš ovat.
Pojiš ovna proto nabízí nižší sazby u pojišt ní majetku se spoluú astí. Stejn
doporu uje sjednat si karen ní lh tu p i pojišt ní denních dávek pro p ípad nemoci.

tak se

Dále je dobré podívat se na všechna rizika, která se dají pojistit. U každého z nich je nutné si
ur it, jak velká škoda m že hrozit a jestli jsme schopni se s ní finan
vypo ádat. Pokud by
nám taková škoda ud lala ne ešitelnou díru do rozpo tu, musíme sáhnout k pojišt ní. Jsme-li
schopni škodu pokrýt z vlastních pen z, bude to pro nás levn jší.
Tento krok však p edpokládá, že ušet ené pojistné neutratíme, ale že ho budeme spo it. Že
budeme posilovat náš kapitálový majetek, ze kterého budeme p ípadn krýt škody.
Tento postup je v pr
ru a dlouhodob finan
zajímav jší než používání pojišt ní.
(Kolikrát už jsme toto „dlouhodob a v pr
ru“ slyšeli!) Jednoduše
eno pojiš ovny
vyberou pojistné, uhradí všechny náklady, které s pojišt ním souvisí a vyplatí pojistná
pln ní. S výplatou pojistného pln ní jsou op t spojeny náklady. (Propisovací formulá e,
jejich distribuce, práce léka , likvidátor , marketingového odd lení, reklamy v televizi atd.)
V neposlední ad pojiš ovn musí zbýt zisk. Proto „pr
rný pojišt ný“ dostane vyplaceno
mén než kolik pojiš ovn zaplatil.
Existuje šance, že bychom byli rizikov jší než pr
r populace a že bychom pro pojiš ovnu
edstavovali v tší riziko než ona sama vypo etla. V tom p ípad tyto ádky neplatí. (Jenže
pojiš ovny vynakládají mnoho úsilí k tomu, aby tyto rizikov jší klienty odhalily.)
To všechno jsou d vody pro nepojiš ování malých rizik, spo ení pojistného, jeho
zhodnocování a vytvo ení rezervy, ze které se p ípadn budou pokrývat škody. Samoz ejm ,
že výše škody nesmí být vyšší než objem pen z na ú tu. Zárove pravd podobnost výskytu
škody musí být malá. Co kdyby se vyskytly dv škody najednou? (Je-li pravd podobnost
výskytu škody malá, je šance, že se takové dv malé škody v jednom období potkají a
znásobí se..) Je-li pravd podobnost p eci jen vyšší, je pot eba mít vyšší rezervu proti výši
škody. (Nap íklad pravd podobnost, že budeme 1 m síc nemocní není úpln zanedbatelná,
ale objem pen z o který p ijdeme není nijak zásadní.)
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íklad:
Pojišt ní denních dávek v p ípad nemoci pro 30letého muže stojí 203 K m sí . Výše
denní dávky je 200 K a vyplácí se od 15. dne nemoci. Co se stane, když si toto pojišt ní
nebudeme platit, budeme si spo it a v p ípad nemoci budeme erpat z vlastního kapitálu?
Situace je p ehledn znázorn na v následující tabulce:
Doba nemoci

Vyplacená ástka

Za jak dlouho
(m síce / roky)

naspo ím

1 m síc

3 000 K

14 m síc (1,2 roku)

2 m síce

9 000 K

39 (3,3)

3 m síce

15 000 K

60 (5)

½ roku

33 000 K

108 (9)

1 rok

69 000 K

171 (14,3)

Na nemoc trvající jeden m síc si našet íme p ibližn za jeden rok. Když nebudeme uzavírat
pojišt ní a budeme ušet ené pojistné spo it, budeme mít za rok naspo eno dost na to,
abychom mohli být celý m síc nemocní. Na dvoum sí ní nemoc máme našet eno za 3,3 roku
a na t ím sí ní za 5 let.Je samoz ejmé možné onemocn t i na delší dobu, nap íklad p i
onemocn ní trvajícím celý rok by nám pojiš ovna vyplatila celkem 69 000 K . Tuto ástku
budeme mít našet enu za 14 let.
Na ísla se m žeme podívat i jinak. Když budeme nemocní mén asto než kolik ukazuje
tabulka, je pro nás pojišt ní drahé (zaplatíme více než dostaneme). V opa ném p ípad
dostaneme více od pojiš ovny.
Ve skute nosti neza ínáme s nulovým ú tem, ale máme vlastní kapitál. Ten bychom použili,
kdybychom byli nemocní t eba zítra. Co vy erpáme, to postupn také dospo íme (z
ušet eného pojistného). Nejsme tedy ohroženi hned na po átku a nemusíme ekat, až se nám
poda í pot ebnou ástku naspo it.
Kapitálová rezerva by mohla být uložena v likvidní rezerv (viz další kapitola o likvidní
rezerv ).

Odvážn jší m žou pak investovat i trochu výnosn ji, když p ijmou ur itá
investi ní rizika.

Petr Syrový
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