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Příklad I – Crohnova nemoc

1 dg. = invalidita vůbec až různé stupně invalidit

Postižení Popis funkčního postižení %

Minimální stavy uspokojivě stabilizované, občasná zhoršení s 

průjmy, laboratorně mírná aktivita

10-20

Střední středně těžké formy, časté průjmy, značné odchylky v 

laboratorních nálezech, výrazné změny endoskopické, 

rentgenové, radionuklidové, se značným snížením 

celkové výkonnosti

30-40

Těžké těžké formy, s komplikacemi střevními (abscesy, 

stenózy, píštěle), mimostřevními (kloubními, kožními, 

očními, ledvinovými atd.) a nutričními (např. anemie), 

těžké snížení celkové výkonnosti

60-70

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.crohnsandcolitis.com.au/about-crohns-colitis/what-is-crohns-disease/&ei=i69xVc6SDqeS7AayxIHYAg&bvm=bv.95039771,d.bGg&psig=AFQjCNGTiKSuAf47gKm-eRmLPmWk4HBjKw&ust=1433600255279451
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Příklad II - Roztroušená skleróza

1 dg. = invalidita vůbec až různé stupně invalidit

Postižení Popis funkčního postižení %

Minimální bez nebo malý neurologický nález, pohyblivost dotčena 

minimálně, mírné poruchy chůze, některé denní aktivity 

vykonávány s obtížemi, EDSS 2-3

10

Lehké pohyblivost zachována, chůze se sníženým dosahem (cca 

500m), některé denní aktivity vykonávány s obtížemi nebo 

vykonávány s využitím kompenzačních mechanismů a 

prostředků, EDSS 4

25-35

Střední pokles celkové výkonnosti při běžném zatížení, středně těžká 

porucha motoriky, chůze na kratší vzdálenost (cca 300 m), 

některé denní aktivity omezeny, EDSS 5-6

50

Těžké podstatné omezení celkové výkonnosti a pohyblivosti (chůze 

100 m), některé denní aktivity podstatně omezeny

60

Zvlášť těžké těžký pokles celkové výkonnosti při lehkém zatížení, těžké 

poruchy motoriky, pohyblivost velmi obtížná,, závažná afektivní 

nebo kognitivní porucha, denní aktivity těžce omezeny, EDSS 

více než 7

70-80

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.saturdayeveningpost.com/2009/06/29/in-the-magazine/health-in-the-magazine/unraveling-clues-multiple-sclerosis.html&ei=ArBxVf_EAo6y7Qab_YLwDQ&bvm=bv.95039771,d.bGg&psig=AFQjCNFmGZj-m4X6xtqU-FaQVPzjc06gLQ&ust=1433600368834360
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UNDERWRITING
úpis rizik

Praktické příklady
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Jaké jsou kategorie klientů 
pojišťoven?

Preferred – zdravý klient

+ zdravý životní styl

Standard – přiměřeně zdravý 
klient

Sub-standard – klient 
vykazující vyšší rizikovost

❑ Zdravotní stav

❑ Povolání

❑ Aktivity

❑ Kouření 

❑ Alkohol

❑ BMI

❑ Prevence

❑ Sport

❑ Rezidence 

Rizikové 
faktory

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIwaXJi5TYAhXKuRQKHTlVBoIQjRwIBw&url=http://www.elon.edu/e-net/Article/103710&psig=AOvVaw3PjN84lCCHjIBmvI-RWIus&ust=1513704686960993
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqlsHZjJTYAhUK1xQKHVZ7AdcQjRwIBw&url=https://www.thinglink.com/scene/751816896948469761&psig=AOvVaw1qiEqqOZNQzviHtckHN2Tb&ust=1513704804960056
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGqNz1jJTYAhXGWBQKHe4ZDtgQjRwIBw&url=http://weclipart.com/injured%2Bperson%2Bclipart&psig=AOvVaw1kr6C2t_R1LWLBOZrwgAlV&ust=1513705056714681
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Jaké je zastoupení jednotlivých klientů

Zhruba 60 - 20 - 20  

Preferred
20%

Sub-
standard

20%

Standard
60%

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIwaXJi5TYAhXKuRQKHTlVBoIQjRwIBw&url=http://www.elon.edu/e-net/Article/103710&psig=AOvVaw3PjN84lCCHjIBmvI-RWIus&ust=1513704686960993
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGqNz1jJTYAhXGWBQKHe4ZDtgQjRwIBw&url=http://weclipart.com/injured%2Bperson%2Bclipart&psig=AOvVaw1kr6C2t_R1LWLBOZrwgAlV&ust=1513705056714681
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqlsHZjJTYAhUK1xQKHVZ7AdcQjRwIBw&url=https://www.thinglink.com/scene/751816896948469761&psig=AOvVaw1qiEqqOZNQzviHtckHN2Tb&ust=1513704804960056
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Underwriting – klíčový faktor 
Zejména pro klienty ze segmentu “sub-standard“

• Čím kvalitnější UW, tím vyšší míra „bezpečnosti“ v případě vzniku škody

• Důraz na kvalitní UW, zejména u rizik, u nichž není vznik PU definován vznikem konkrétní diagnózy

• Pojišťovny jsou / měly by být nejvíce obezřetné v případě rizik:

- Invalidity 

- Dlouhodobé péče 

- Pracovní neschopnosti

Běžná škodní událost = vznik dg.   versus Specifická škodní událost = vznik sociálního statutu
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Posuzování jednotlivých připojištění
Jaká je pravděpodobnost akceptace při závažnějších zdravotních obtížích
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Úrazy Úmrtí ZO Invalidita

Pravděpodobnost bezproblémové akceptace
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Příklady hodnocení

Diagnóza Úraz Úmrtí ZO INV

Revmatoidní artritida – střední forma

(pouze v kloubu, pouze mírně zvýšené 

hodnoty revmatoidního faktoru, denní 

činnosti bez problémů nebo pouze s mírnou 

bolestí); > 5 let

Přirážka 50% Přirážka 50% Přirážka 50% Bez přirážky 

+ výluka

Myasthenia Gravis – střední forma (grade 

II) Dobrá odezva na léčbu, přechodně lze 

léky steroidy nebo imunosupresiva; > 5 let

Přirážka 50% Přirážka 100% Bez přirážky 

+ výluka

Nelze

Epilepsie (poslední záchvat 5 -10 let, nutná 

medikace, bez operace, bez intelektuálního 

deficitu)

Přirážka 75% Přirážka 75% Bez přirážky Výluka

Diabetes 1. typu – kompenzovaný 

glykovaný hemoglobin < 7.5%, bez 

zvýšených bílkovin v moči, bez jiných 

komplikací, nekuřák, vyšší tlak (131-140 

mmHg), < 10 let od vzniku dg.

Bez přirážky Přirážka 225% Nelze Nelze
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Příklady pojistitelných forem rakoviny
Nikdy nelze u stále probíhajícího léčení a dále pokud v rámci TNM klasifikace N>0 nebo M=1 !

Diagnóza Úraz Úmrtí ZO INV

Prsu T2-N0-M0; 2 roky od ukončení léčby Bez přirážky Přirážka

individuálně

Přirážky 50%

+ výluka

výluka

Melanom T2a-N0-M0; 1 rok od ukončení léčby Bez přirážky Přirážka

individuálně

výluka výluka

Střeva T4-N0-M0; 7 let od ukončení léčby Přirážka 50 % Přirážka

individuálně

výluka výluka

Prostata T2-N0-M0; léčba radioterapie nebo 

odstranění prostaty; PSA1) 10 až 20; vznik dg.  < 55 

let; Gleason score 7 (střední agresivita)

Bez přirážky Přirážka 175% výluka výluka

Štítná žláza T3-N1-M0; 5 let od ukončení léčby Bez přirážky Bez přirážky Přirážka 25% 

+ výluka

Přirážka 25% 

+ výluka

Ve výlukách je obvykle vymezený daný okruh nádorů, u střeva např. celý dolní zažívací trakt, ale i následky léčby

(radioterapie, chemoterapie, chirurgický zákrok atd.)

1) prostatický specifický antigen 
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Nepojistitelné formy rakoviny

• Rakovina plic u kuřáka

• Rakovina jater

• Rakovina mozku

• Rakovina míchy

• Různé druhy rakovin (až na vzácné výjimky), u nichž došlo k postižení lymfatických uzlin 
(N>0)

• Jakýkoli druh rakoviny (až na vzácné výjimky), u nichž došlo ke vzniku vzdálených metastáz 
(M=1)
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Existuje nějaký obecný návod pro UW?
Co je obvykle problém pojistit?

• Klient je objednán na laboratorní nebo zobrazovací vyšetření.

• Klient je objednán na operaci (vyjma mini-invazivních zákroků jednodenní chirurgie).

• Neurčitá silná bolest v posledním ½ roce až 1 roce před sjednáním pojištění, která 
vyžadovala ambulantní ošetření (obvykle záda, hlava, jiná část těla).

• Vznik závažnější diagnózy < 1 rok před sjednáním ještě není jednoznačná prognóza nemoci a 
nemoc není stabilizována.

• Krátká doba po ukončení léčby závažnější nemoci (např. rakoviny).
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UW dopady do likvidace škody
Proč je důležité odpovídat úplně a pravdivě ve zdravotním dotazníku? 
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Proč jsou důležité úplné informace
Zákon umožňuje následující „sankce“

Sankce V jakých případech

Odstoupení od 

smlouvy

§ 2808/1

Pouze, pokud při úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel. Nezáleží na tom, zdali je 

zamlčená skutečnost příčinou pojistné události či nikoli.

Odmítnutí plnění

§ 2809

Pouze, pokud je zamlčená skutečnost příčinou pojistné události a současně pokud by 

takovou smlouvu neuzavřel nebo by ji uzavřel za jiných podmínek.

Krácení plnění

§ 2800

Pokud bylo v důsledku zamlčené informace ujednáno nižší pojistné, lze krátit v poměru 

„Pojištění (je) / Pojištění (má být)“, popř. pokud má zamlčená skutečnost pojistné události, 

její průběh  anebo zvětšení jejího rozsahu – lze úměrně snížit.
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Příklady: co kdy a jak
Odstoupení:

• Klient zamlčel nepojistitelnou formu roztroušené sklerózy

• Vznik PU infarkt myokardu → invalidita 2. stupně

• Odstupuje se od počátku (pojišťovna musí realizovat do 2 měsíců ode dne, kdy se o porušení povinností 
klienta dozvěděla) 

• Vyrovnávají se závazky od počátku pojistné smlouvy

Odmítnutí:

• Klient zamlčel pojistitelnou formu roztroušené sklerózy

• Vznik PU → invalidita 3. stupně v důsledku roztroušené sklerózy

• Odmítnutí plnění + datem odmítnutí smlouva zaniká 

Krácení plnění:

• Klient zamlčel pojistitelnou formu roztroušené sklerózy, ale pojistil by klienta za jiných podmínek 

(s přirážkou k pojistnému 100%)

• Vznik PU infarkt myokardu → invalidita 2. stupně

• Plnění se krátí v poměru např. „1 000 000* 1/(1+100%) = 500 000 Kč“
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Milton Friedman:
Oběd zdarma neexistuje!

LIKVIDACE
OBSAH VÝLUK

PRODUKT
OBSAH KRYTÍ

UW 

ÚPIS RIZIK
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Co jste možná o invaliditě nevěděli

• Splnění potřebné doby viz níže lze splnit i dodatečně dobrovolnou účastí na pojištění.

▪ Věk > 28 minimálně 5 let z posledních 10 let před vznikem invalidity

▪ Věk > 38 minimálně 10 let z posledních 20 let před vznikem invalidity

• Invalidity 1. a 2. stupně se nezapočítávají do doby nutné pro splnění podmínek pro 

přiznání starobního důchodu.

• Při přiznání jakékoli invalidity není vyloučená možnost pracovat nebo podnikat. Naopak 

se považuje zejména u invalidity 1. a 2. stupně žádoucí viz výše.

• Proti rozhodnutí o invaliditě lze podat opravný prostředek námitky (do 30 dnů) a proti 

pravomocnému rozhodnutí (nutné vyčerpat námitky) žádost o soudní přezkum (do 2 

měsíců)

• Invalidita se nepřiznává doživotně, tj. mohou se měnit stupně v závislosti na změně 

zdravotního stavu a důchod může při zlepšení zdravotního stavu být i odebrán.
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