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Mayské proroctví
21.12.2012. Často skloňované datum. Dle Mayských starších máme čekat něco zcela nového, jiní
předpovídají konec světa. Europoslanci pojali toto datum po svém – čeká nás nový pohled na životní
pojištění, totiž rovnost žen a mužů, co se týká ceny za nejrůznější životní či nemocenská pojištění.
Emancipace. Většina emancipačních snah historicky vedla k zrovnoprávnění žen a mužů, kdy do
té doby muži byli v jakési výhodě. Rozhodnutí, které přichází z EU je v tomto naprosto revoluční –
doteď totiž většina pojišťoven (české nevyjímaje) nabízela nižší sazby pojistného pro ženy než pro
muže. Ženy trpí statisticky méně často nemocemi a dožívají se v průměru vyššího věku. Proto jim
zcela logicky pojišťovny nabízejí levnější zajištění proti životním a nemocenským rizikům. Tomu ale
bude konec a ženy si tak mohou připsat další drobné vítězství.
Zakázka EU. Teď ovšem vážně. Chystaná změna se dá vyložit i jinak – Evropská unie de facto
vypisuje zakázku pojišťovnám na životní pojištění pro všechny ženy, které byť do budoucna uvažují o
zajištění rizika úmrtí nebo například invalidity. Už na sklonku tohoto roku totiž přijde o několik
desítek procent dráž. A nejedná se jen o „dospělé“, ale i o děti, tedy dívky. I pro ně se v leckteré
pojišťovně liší sazby od těch pro chlapce. Dá se tak čekat ohromná reklamní a marketingová masáž ze
strany pojišťoven.
Mám se pojistit? Pokud si jste stoprocentně jistá, že na vás nikdo do budoucna nebude finančně
závislý a pokud např. v případě invalidity vystačíte s invalidním důchodem, pak se nepojišťujte. Pokud
máte přebytečné miliony na účtu, pak se také nepojišťujte. V ostatních případech o zajištění rizik
vážně uvažujte.
Katastrofický scénář. Řekněme, že několik příštích let necítíte potřebu se pojišťovat. 21.12.2012
se navýší sazby, o tom víte, nic se neděje. Pak ale přijde jakákoli zdravotní komplikace, která
zapříčiní, že vás už buď žádná pojišťovna nepojistí, nebo třeba se stoprocentní přirážkou – a přijde vás
tak zajištění klidně na trojnásobek, než by tomu bylo dnes.
Oči na stopkách. Buďte obezřetní, na finančním (a pojistném obzvláště) trhu se stále pohybuje
mnoho žraloků, pro které je váš strach potenciálem ohromného byznysu. Mějte proto oči otevřené a
chtějte znát detaily nabídek. Chtějte rozumět a pochopit, na jaké částky mají být která rizika zajištěná
a ptejte se i na náklady spojené se smlouvou, kterou máte opatřit svým podpisem.

Potřebujete poradit a pomoci se zabezpečením životního standardu vás a vaší rodiny? Neváhejte se na
nás obrátit v našich kancelářích společnosti Partners na náměstí Českého ráje 4, nad Galerií Granát v
Turnově.
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