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Poslední šance na levnější pojištění
Rovnoprávnost dle EU. Už v březnovém Turnovsku jsme upozorňovali na termín 21.12.2012, kdy
všechny ženy v Evropě zestárnou o sedm až osm let. Tedy v očích pojišťoven. Žádná z pojišťoven
působících na území EU totiž nebude moci zvýhodňovat ženy v sazbách rizikového pojistného. Dosud
pojišťovny vycházely ze statistik, které hovoří jasně – ženy trpí méně často rýmičkami, kašílky a
teplůtkami – ne vážně – díky estrogenu, což je protektivní faktor kardiovaskulárních chorob, jsou ženy
méně náchylné k srdečním chorobám a dožívají se vyššího věku – v průměru právě o těch cca 8 let.
Co to pro ženy znamená? Pokud životní pojištění máte, pak zbývá několik málo týdnů na možné
úpravy a můžete tak ušetřit až statisíce korun. Pokud jej ještě nemáte a jste v situaci, kdy na vás je
někdo finančně závislý nebo třeba máte nějaké závazky, např. úvěry, pak je na čase své životní
pojištění vybrat a sjednat. Dokonce pokud nemáte ani závazky, ani nikoho, kdo by se bez vaší
přítomnosti dostal do finančních potíží, pak se sjednáním (a hlavně dobrým výběrem) rovněž
neváhejte – minimálně riziko invalidity je příkladem velmi nepříjemné situace, která vás může
naprosto vyřadit z pracovního procesu a odkázat na invalidní důchod. Ten navíc zdaleka nemusí
pokrýt vaše stávající výdaje – a ty mohou ještě narůst o náklady na možnou léčbou atd.
Plánuju rodinu nebo hypotéku. Zajištění pro případ úmrtí může mít smysl takto dopředu i
v situaci, kdy v dohledné době, řekněme do pěti let, plánuji založit rodinu nebo řešit své bydlení
formou úvěru. Sice během těch pěti let bez závazků zaplatím až 3.000,- Kč za milionové krytí, které
nepotřebuju, díky nižším sazbám mi ale smlouva ve výsledku na třiceti letech ušetří čtvrt milionu
korun. Sazby u pojištění sjednaných do výše zmíněného data totiž zůstanou beze změny.
Poslední šance? Pojišťovny nemají jednotný postoj ke zmiňované evropské směrnici – některé
změní své sazebníky už od 1.10., některé udrží levné pojistné pro všechny návrhy sepsané do 21.12.
včetně. Chcete-li vybírat z celé škály možností a chcete-li mít jistotu, že si své životní pojištění
sjednáte případně jen upravíte ještě za stávajících pravidel hry, pak je potřeba jednat rychle a stihnout
to ideálně do půlky září.
Penzijní připojištění. A blíží se i konec stávajícím podmínkám penzijního připojištění se státním
příspěvkem. 30. listopadu je poslední den, kdy bude možné sjednat penzijní připojištění se zárukou
nezáporného zhodnocení s možností výsluhové penze (vyplacení poloviny účtu po patnácti letech) a
širokou škálou penzí, tedy výplat už od šedesáti let věku. O tom ale někdy příště...

Potřebujete poradit a pomoci se zabezpečením životního standardu vás a vaší rodiny? Chcete se
zapojit do příprav našeho „finančního supermarketu“? Neváhejte se na nás obrátit v našich kancelářích
společnosti Partners na náměstí Českého ráje 4, nad Galerií Granát v Turnově.
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