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Náhled do 
produktové kuchyně
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Product management
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Hledá se
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Požadované 
schopnosti
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Role Product Managera je zabránit tomuto:

How the customer
explained it

How the Project 
Leader understood it

How the Analyst
designed it

How the Business 
Consultant described it
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Role Product Managera je zabránit tomuto:

How it perfomed
under load

How marketing 
advertised it

What operations
installed

What the customer
really needed
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Role Product Managera je zabránit tomuto:

What operations
installed

What the customer
really needed
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Product development
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S kým spolupracujeme při tvorbě produktů

▪ Obchodní oddělení - zastupuje částečně i požadavky klienta

▪ Market Research

▪ OPS - MUW/FUW underwriting, Claims

▪ Legal - zastupuje i dohled (ČNB)

▪ Compliance - zastupuje požadavky klienta, zabezpečuje soulad s 
vnitřními předpisy

▪ IT 

▪ Marketing

▪ Financie 

▪ Risk management

▪ Management - schvalování
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Jak vznikají produkty životního pojištění

Produkt musí mít takovou podobu a cenu, že: 

• Klient je ochotný si daný produkt koupit

• Zprostředkovatel je ochotný ho nabídnout

• Pro pojišťovnu generuje rozumný zisk



Co je v ceně pojistky

pojistné výnosy riziko dožití riziko smrti odbytné náklady přímé provize

• likvidita

• náklady na centrálu

• náklady na agentury

• nepřímé provize

• incentivy, benefity



Jak roste hodnota pojistky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Příklady – levné neznamená dobré



Příklady – levné neznamená dobré

Představa teroristického útoku je děsivě dramatická,
ale pravděpodobnost relativně nízká.

Je mnohem pravděpodobnější, že vás zabije psaní SMS při řízení auta, 
zásah bleskem, otrava jídlem nebo lékařské pochybení, než že vás zabije 

terorista.

• Máte 35 079 krát větší pravděpodobnost, že zemřete na srdeční onemocnění
• Máte 33 842 krát větší pravděpodobnost, že zemřete na rakovinu

Zdroj: Global research, www.globalresearch.ca 
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Design
produktu

Market 
research

Vlastnosti 
a 

parametry

Nastavení 
předpokladů

Škodovost a úmrtnost, 
Stornovost, 
Provize, Náklady

Výpočet finančných 
ukazatelů

(cash flow model)

Cena, 
ziskovost, 

VNB
Senzitivita

Pricing – Proces oceňovaní produktu


