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Jak naši pravidelní čtenáři ví, Indecon neu-
stále monitoruje finanční trh a po důkladné 
analýze se opět rozhodl rozšířit své pro-
duktové portfolio o nového obchodního 
partnera – společnost European Com-
pensation Services s.r.o. (EUCS). Abychom 
ještě více zkvalitnili naše služby, rozhodli 
jsme se navázat strategické partnerství 
se specializovanou společností na řešení 
pojistných událostí – European Com-
pensation Services s. r. o. 
Jedná se o dynamickou a flexibilní spo-
lečnost, která má mnohaleté zkušenosti 
založené na úspěšném řešení pojistných 
událostí, kdy zastřeší pojistné smlouvy 
celé vaší rodiny.
Partnerství vzniklo proto, abychom vám 
dokázali zajistit profesionální péči v pří-
padě jakékoli pojistné události nebo 

i jiného právního problému. Tato společ-
nost je na trhu již od roku 2012 a za dobu 
své existence pomohla více než 10.000 
poškozeným a zajistila svým klientům přes 
650.000.000, - Kč v pojistném plnění. Pro-
střednictvím naší spolupráce jsou Vám 
k dispozici specializovaní advokáti, lékaři, 
soudní znalci, nezávislí likvidátoři a pojistní 
specialisté, kteří Vám vždy pomohou 
získat nároky z pojištění v plné výši.
A kdy byste měli naše spolupracovníky 
primárně oslovit? Například, když řešíte 
jakoukoli pojistnou událost vyplývající 
z pojištění, které jsme uzavřeli společně, 
v případě, že se Vy nebo Vaši blízcí sta-
nete obětí nezaviněné dopravní nehody či 
se Vám stane pracovní úraz.

pro období 1. 9. 2022 – 30. 9. 2022
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Vítejte u dalšího vydání 
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Indeconu.
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číslo 9 / 2022

Rádi sportujete? 
Doporučujeme kontrolu 
pojistné smlouvy!

Pro sportovně aktivní lidi je určitě vhodným 
doplňkem úrazové a rizikové pojištění. Aby 
smlouva měla smysl a splňovala účel 
ochrany, musí zahrnovat veškeré aktivity, 
které pojištěný provozuje.
Pojištění úrazu je však nutné nastavit 
a přizpůsobit aktivitám, které pojištěný 
klient skutečně provozuje. V současné 
době pojišťovny rozlišují čtyři typy spor-
tovních aktivit, a to běžné sporty, rizikové 
sporty, extrémní sporty a tzv. nepojistitelné 

sporty. Kromě toho se rozlišují i úrovně na 
rekreační, registrovanou, vrcholovou a pro-
fesionální. Naše klienty upozorňujeme 
na výluky u vybraných nepojistitelných 
aktivit, jako je například vysokohorská 
turistika nebo hloubkové potápění. Další 
oblastí, kterou naši klienti využívají, je ces-
tovní pojištění, resp. krytí léčebných výloh 
z cestovního pojištění v rámci úrazu. 
Vždy doporučujeme pečlivě prostudovat 
pojistné podmínky, zda základní pojištění 

stačí či je nutné krytí extrémních či riziko-
vých sportů připojistit. Pojistné podmínky 
jednotlivých pojišťoven se však na českém 
pojistném trhu liší, a proto je nutné dbát 
zvýšené obezřetnosti, na kterou naše 
klienty vždy finanční poradce upozorní. 
Zároveň navrhne takovou skladbu rizik 
a připojištění, která poskytuje kompletní 
ochranu zdraví a příjmů, aby nedocházelo 
ke zbytečnému zdvojení rizik a tím pádem 
k platbě vyššího pojistného.



03NEWSLETTER INDECONU PLNÝ „FIREMNÍCH“ INFORMACÍ, NOVINEK, ZMĚN, PŘEDPISŮ / PŘEPOČTŮ APOD.

číslo 9 / 2022

Sberbank a prohlášení 
konkursu na majetek 
Sberbank CZ, a.s.

Koncem srpna tohoto roku byl soudem vyhlá-
šen konkurs na banku Sberbank CZ a rovněž 
stanoven likvidátor za účelem stanovení 
a zjištění současné finanční situace Sber-
bank CZ, směřující k provedení její konečné 
likvidace. Pro klienty splácející své závazky je 
i nyní nadále platné, že úpadek Sberbank CZ 
nemá žádný vliv na povinnost klientů Sber-
bank CZ splácet své závazky vůči Sberbank 
CZ. Smlouvy uzavřené se Sberbank CZ jsou 
nadále platné a účinné. Úpadek nemá vliv 
ani na splatnost závazků klientů Sberbank 
CZ, která v tuto chvíli zůstává nezměněna. 
Jak již byli klienti Sberbank CZ informováni 
v rámci likvidace a v souvislosti se zahájením 
insolvenčního řízení Sberbank CZ, pro řádné 
provádění pravidelných měsíčních splátek byl 
zřízen (ke každému úvěru), resp. vytvořen ve 
Sberbank CZ, zvláštní splátkový účet. 

Tyto instrukce zůstávají nadále v platnosti. Pro 
účely splácení úvěrů tak prosím nadále využí-
vejte uvedené zvláštní splátkové účty, na které 
je možné prostředky zasílat.
informace-pro-klienty-ohledne-splaceni-uveru.

Aktuální informace najdou klienti Sberbank CZ 
na níže uvedeném linku:
oznameni-o-zjisteni-upadku-a-prohlaseni-kon-

kursu-na-majetek

CLICK

CLICK

https://www.sberbank.cz/cs-cz/novinky/informace-pro-klienty-ohledne-splaceni-uveru
https://www.sberbank.cz/cs-cz/novinky/oznameni-o-zjisteni-upadku-a-prohlaseni-konkursu-na-majetek-SberbankCZ
https://www.sberbank.cz/cs-cz/novinky/oznameni-o-zjisteni-upadku-a-prohlaseni-konkursu-na-majetek-SberbankCZ
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Jak zajistit 
životní rizika?

Pojišťovny nabízejí celou řadu pojist-
ných produktů a zorientovat se v jejich 
nabídce je proto mnohdy složité. Pokud jde 
o povinné ručení, havarijní pojištění, ces-
tovní pojištění nebo pojištění majetku, má 
zpravidla většina Čechů jasno. 
Při sjednání složitějších produktů, jako je 
například životní pojištění nebo rizikové či 
úrazové pojištění, ale často spousta kli-
entů dané oblasti nerozumí. U všech typů 
pojištění platí, že „nejdůležitější“ je správně 
nastavené pojistné krytí a výše limitů, resp. 
pojistných částek. Jen tak pak bude pojiš-
tění krýt to, co klient opravdu potřebuje.
Životní a rizikové pojištění je produkt určený 
především pro ekonomicky aktivní kli-
enty, na jejichž příjmech jsou závislé další 
osoby (jako například manžel/manželka, 
děti, rodiče). Určeno je rovněž i klientům, 
kteří mají finanční závazky vůči jiným 
osobám nebo bankám. Pokud by jim totiž 

z nějakého důvodu dlouhodobě vypadl 
příjem, jejich blízcí by se mohli ocitnout ve 
finanční tísni či v neřešitelné životní situaci.
Toto pojištění zpravidla vychází nejlev-
něji pro mladého člověka bez závazků. 
Riziko zdravotních problémů zde bývá dle 
pojišťoven (a statistik) nejmenší a tomu 
pak odpovídá také nastavení konkrétní 
smlouvy a nižší cena pojištění. U mladých 
lidí navíc životní pojistky obecně obsahují 
méně výluk z plnění než u klientů vyššího 
věku. 
Při výběru životního pojištění by se vždy 
mělo dbát na to, aby se konkrétní pojiš-
tění soustředilo na „zásadní“ životní rizika. 
Zatímco běžné nachlazení zvládne klient 
doma v posteli a bude k tomu potřebovat 
jen pár dnů, když mu dlouhodobě vypadne 
příjem z důvodu invalidity, infarktu či rako-
viny, jedná se o velikou životní komplikaci… 
Mezi nejdůležitější rizika řadíme jako 

„vlajkovou“ loď připojištění invalidity, dále 
pojištění dlouhodobé pracovní neschop-
nosti, smrti a vážného onemocnění.
Na druhou stranu pojištění nemusí být 
vhodné úplně pro každého… Může se 
jednat o klienty, kteří disponují dostatečně 
velkou finanční rezervou (případně majet-
kem, který je možné v případě potřeby 
rychle zpeněžit). Tito klienti jsou obvykle 
schopni nečekané životní situace řešit 
pomocí vlastních finančních prostředků, 
takže nemusí platit životní pojištění. Těmto 
klientům naopak můžeme nabídnout inves-
tiční instrumenty na další zhodnocování 
jejich majetku.
Naši spolupracovníci jsou připraveni 
s nabídkou šitou na míru, a to dle poža-
davků, potřeb a cílů klientů. Chcete se 
přesvědčit?
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