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Pracovní list

Očekávaný výstup:

Žák objasní pojmy pojištění, pojištění povinné a
komerční, uvede možnosti jeho využití.

Metodické poznámky:

Výchozí text přečteme společně, pak dáme žákům
prostor pro plnění úloh. Osvědčilo se, aby žáci plnili
úlohy postupně, ve dvojicích. Čas na splnění
jednotlivých úloh odhadneme dle znalosti dispozic třídy.
Po každém úkolu následuje společná kontrola
správnosti.

Pojištění – definice, druhy, využití – pracovní list
Výchozí text:
Pojistných událostí letos více než loni
Podle zástupců pojišťoven je rok 2013, co se řádění letních živlů týče, horší než rok minulý. „Letošní rok přinesl
ve srovnání s rokem 2012 mnohonásobně více pojistných událostí z rizika přírodního nebezpečí, povodní a
záplav,“ uvedla pro Právo Helena Dušková z Wüstenrot. Její slova potvrzují i zástupci Allianz, ČSOB
Pojišťovny či Kooperativy. „Letos jsou škody výrazně vyšší. Jen z povodní, které na začátku června postihly
prakticky celou republiku, evidujeme přes 7800 škod za 1,76 miliardy korun. Za celý rok 2012 jsme řešili přes
24 tisíc škod v celkové výši 1,14 miliardy korun,“ upřesnil pro Právo Milan Káňa z Kooperativy.Česká
pojišťovna (ČP) eviduje do pololetí více než 22 tisíc pojistných událostí za zhruba 1,6 miliardy korun. Bouřky
provázené silným větrem, lijákem i kroupami z konce července a počátku srpna mají podle odhadu ČP za
následek dalších zhruba 10 tisíc škod za několik set miliónů korun. „Účet za červnové povodně je téměř sečten,
zde Allianz pojišťovna eviduje více než 3600 škod za 708 miliónů korun a z bouřkové činnosti je to zatím 800
škod za více než 61 miliónů. Předpokládáme, že počet škod ještě mírně stoupne,“ upřesnila Dagmar Koutská z
Allianz.
(novinky.cz – kráceno)
Otázky a úkoly:
1.

Text se týká problematiky pojištění. Není v něm ale informace, co pojištění je. Pokuste se vysvětlit
význam tohoto pojmu.
Pojištění je ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

2.

3.

Pro které případy můžeme pojištění využívat? Pokuste se najít alespoň 6 příkladů.
…………………………………………..

…………………………………………….

…………………………………………..

…………………………………………….

…………………………………………..

…………………………………………….

Podle toho, zda jsme vázáni povinností pojištění uzavřít, rozlišujeme 2 základní druhy pojištění:
a) pojištění povinné (jeho uzavření dané zákonem) ………………………………………..
b) pojištění komerční (dobrovolné) ………………………………………………………….
Najdete v předchozím úkolu příklady pro obě skupiny? Pokud ano, barevně je rozlište, pokud ne,
příklady doplňte.

4.

Patří výdaje na pojištění k nezbytným životním nákladům? Proč?
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

5.

Jakým způsobem můžeme uzavřít pojistnou smlouvu? (uveďte alespoň 3 možnosti)


……………………………………………………………………………………………….



……………………………………………………………………………………………….



……………………………………………………………………………………………….

Pojištění – definice, druhy, využití – list pro učitele
Výchozí text:
Pojistných událostí letos více než loni
Podle zástupců pojišťoven je rok 2013, co se řádění letních živlů týče, horší než rok minulý. „Letošní rok přinesl
ve srovnání s rokem 2012 mnohonásobně více pojistných událostí z rizika přírodního nebezpečí, povodní a
záplav,“ uvedla pro Právo Helena Dušková z Wüstenrot. Její slova potvrzují i zástupci Allianz, ČSOB
Pojišťovny či Kooperativy. „Letos jsou škody výrazně vyšší. Jen z povodní, které na začátku června postihly
prakticky celou republiku, evidujeme přes 7800 škod za 1,76 miliardy korun. Za celý rok 2012 jsme řešili přes
24 tisíc škod v celkové výši 1,14 miliardy korun,“ upřesnil pro Právo Milan Káňa z Kooperativy.Česká
pojišťovna (ČP) eviduje do pololetí více než 22 tisíc pojistných událostí za zhruba 1,6 miliardy korun. Bouřky
provázené silným větrem, lijákem i kroupami z konce července a počátku srpna mají podle odhadu ČP za
následek dalších zhruba 10 tisíc škod za několik set miliónů korun. „Účet za červnové povodně je téměř sečten,
zde Allianz pojišťovna eviduje více než 3600 škod za 708 miliónů korun a z bouřkové činnosti je to zatím 800
škod za více než 61 miliónů. Předpokládáme, že počet škod ještě mírně stoupne,“ upřesnila Dagmar Koutská z
Allianz.
(novinky.cz – kráceno)
Otázky a úkoly:
1.

Text se týká problematiky pojištění. Není v něm ale informace, co pojištění je. Pokuste se vysvětlit
význam tohoto pojmu.
Pojištění je služba, která na základě smlouvy kompenzuje škodu s finančními důsledky za dopředu
dohodnuté náklady.
Pozn. Dohledat/uznat můžeme i jiné definice.

2.

Pro které případy můžeme pojištění využívat? Pokuste se najít alespoň 6 příkladů – jeden z nich je
nabídnut v textu.
Např. pojištění majetku, zdravotní, cestovní, odpovědnosti za škodu, odpovědnosti za škodu z provozu
motorového vozidla

3.

Podle toho, zda jsme vázáni povinností pojištění uzavřít, rozlišujeme 2 základní druhy pojištění:
a.

pojištění povinné (jeho uzavření dané zákonem)

b.

pojištění komerční (dobrovolné)

Najdete v předchozím úkolu příklady pro obě skupiny? Pokud ano, barevně je rozlište, pokud ne,
příklady doplňte.

4.

Patří výdaje na pojištění k nezbytným životním nákladům? Proč? Pomůže nám s odpovědí výchozí
text?
Ano, patří, protože nám pomůže zmírnit nebo úplně eliminovat dopady nepříznivých životních vlivů a
událostí.

5.

Jakým způsobem můžeme uzavřít pojistnou smlouvu? (uveďte alespoň 3 možnosti)




V pojišťovně
Doma, prostřednictvím pojišťovacího agenta
Prostřednictvím internetu
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