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Úmrtí

Zdroj: ČSÚ, 2014

  

vážný problém pro rodinný rozpočet

Muži: 12 % Ženy: 6 %
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Příliš vysoké

pojistné částky 
pojištění prodražují. Berte

v�úvahu i váš majetek, který
by bylo možné použít,

a sociální dávky od státu.

Nepojišťujte se do 
příliš vysokého věku
(pojištění potřebujete jen do 

doby, kdy máte vytvořen 
majetek k�samopojištění). 
Upřednostňujte klesající 

částky, neboť potřeba 
pojištění v�čase klesá.

Pojištění invalidity
Ušetřené peníze věnujte na 

pojištění invalidity. Invalidita 
je častější a má ještě větší 

finanční dopady na rodinný 
rozpočet než úmrtí.

Jak ušetřit na pojistném

Podíl úmrtnosti z důvodu
úrazu na celkové úmrtnosti

Podíl počtu zemřelých dle věkových skupin
(podíl na celkovém počtu důchodců)

Pozn. Vztaženo k počtu zemřelých ve věku 20 až 64 let
Zdroj: ÚZIS, Zdravotnická ročenka ČR 2015

Sociální dávka Kdy je nárok Průměrná výše Jak dlouho je nárok

Sirotčí důchod Pro nezaopatřené dítě,
pokud zemřel rodič. 

5 900 Kč měsíčně na
každé dítě 

Do věku samostatnosti
(nejdéle 26 let). 

Do věku samostatnosti
posledního dítěte

(nejdéle 26 let věku).
Nárok jen pro  manžele.

Vdovský či
vdovecký důchod 

Pokud rodič pečuje
o nezaopatřené dítě.

 
7 500 Kč měsíčně

Na co si dát pozor v pojištění úmrtí?
Plní pojišťovna, pokud zemřete v souvislosti s požitím alkoholu? 
Nekrátí pojišťovna plnění v případě sebevraždy? 
Jak je to s plněním v případě teroristických činů? 
Plní pojišťovna i v případě, kdy máte rizikové povolání či provozujete adrenalinové sporty?
Neuplatňuje pojišťovna nestandardní výluky? 

Co by měla pokrýt pojistka úmrtí? 

Kdy se pojistit
Jsou-li na vašem příjmu závislí ostatní. Např.: rodičovská dovolená v domácnosti
s�menším majetkem. (Rodina je závislá pouze na jednom příjmu, splácí hypotéku nebo bydlí 
v�nájmu, má malé finanční rezervy a majetek.) 
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Nemoci oběhové soustavy 
(např. infarkty, srdeční a jiné cévní onemocnění atd.) Úrazy, otravy, sebevraždy

Novotvary (rakovina) Nemoci trávící soustavy

Nemoci dýchací soustavy Ostatní

Úmrtí v autě není dražší
Dopravní nehody vidíme v�televizi každý den a tak toto riziko nadhodnocujeme
(v�posledních letech umírá 650 až 750 lidí ročně).
Smrt v�autě nezanechá větší finanční následky než smrt kdekoliv jinde. Navíc, pokud 
nehodu způsobí někdo jiný, je plnění poskytnuto i z�povinného ručení pojištěného. 
Pojistnou částku si sjednávejte v�potřebné výši bez ohledu na to, kde ke
smrti dojde.
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Ročně zemře 110 tisíc osob
Pravděpodobnost úmrtí ve věku 20 až 60 let: Splátky hypotéky a jiných dluhů. 

Výpadek příjmů potřebný na úhradu životních výdajů, na které nepostačují pozůstalostní 
důchody od státu.
Výdaje na cíle, které je třeba splnit i při úmrtí (např. studium dětí).

Stačí pojištění
úmrtí úrazem? 
Nestačí. Někteří mají přesto 
pojištění smrti následkem úrazu 
v oblibě. Je levné a úrazů se 
obáváme.
Úmrtí následkem úrazu je dle 
statistik méně časté než nemocí. 


