
To, či za  lacnejšou poistkou bude treba vycestovať, 
alebo pre tento účel príde zahraničný agent za klientom, 
nie je ešte presne zanalyzované. otáznou bariérou vstu-
pu zahraničných poisťovní na trh krajín európskej únie 
je potreba spĺňať predmetné nariadenie. ak fi nančná in-
štitúcia chce ponúkať svoje produkty v zahraničí, je pod 
dohľadom domáceho i zahraničného regulátora fi nanč-
ného trhu. Teda musí spĺňať domáce, ale i  zahraničné 
predpisy. až právna analýza ukáže, za akých podmienok 
platí či neplatí „unisex“ pre poisťovne mimo krajín eu-
rópskej únie. navyše, očakáva sa novela slovenského zá-
kona o  zákaze diskriminácie. v  ňom by mali byť tieto 
záležitosti bližšie popísané. Treba tiež ujasniť, kto má 
dohliadať nad dodržiavaním tohto zákona, aké budú 
sankcie a podobne.

Pavel Škriniar 
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• Zaujímať sa o pohlavie môžu poisťovne 
i naďalej. Nebudú ho však môcť využívať pri 
výpočte ceny poistného pre jednotlivca. Môžu ho 
používať na interné účely, ale aj marketingovo, 
keď budú chcieť zamerať reklamu buď na mužov, 
alebo na ženy.

súčasné 
produkty pre 
Jedno poHlavIe
Nájsť produkt určený iba pre 
jedno pohlavie, je na slo-
venskom poistnom trhu 
náročné. Aj keď existujú 
rôzne zisťujúce prieskumy, 
ktoré pohlavie ako pristupuje 
k poisteniu, špeciálnych 
poistných produktov je 
ako šafranu. Známe sú 
dve poistenia určené pre 
konkrétne pohlavie a obe sú 
určené pre ženy: Eva plus 
od poisťovne Metlife Amslico 
a Slnečnica+ od poisťovne 
Generali.

Eva plus poskytuje ochranu 
v prípade diagnostikovania 
rakoviny ženských orgánov 
vo výške 23 000 eur 
v závislosti od zvoleného 
variantu poistnej ochrany, 
mesačnú výplatu 330 eur 
počas dvanástich mesiacov 
a v prípade hospitalizácie 
z dôvodu rakoviny ženských 
orgánov za každý deň hos-
pitalizácie denné odškodné 
do výšky 23 eur. V prípade, 
že poistená bude hospitalizo-
vaná na jednotke intenzívnej 
starostlivosti (JIS), bude 
denné odškodné vyplate-
né v dvojnásobnej výške. 
Klientka navyše okrem 
iných benefitov získa prístup 
k lekárskym konzultáciám so 
špičkovými lekármi zo špe-
cializovaných medicínskych 
centier v USA.

Slnečnica+ poskytuje poist-
nú ochranu pre prípad 33 
závažných ochorení vrátane 
poistenia vybraných psychic-
kých ochorení. Poistenie 
umožňuje pripoistiť si deväť 
detí pre prípad úrazu.

Nie je to tak dávno, čo bulvárne denníky 
prinášali porovnanie cien potravín, benzínu 
a bežného spotrebného tovaru s cenami 
v okolitých krajinách. Rovnako pripojili aj 
vzdialenosť, v rámci ktorej sa ešte oplatí 
vycestovať s cieľom ušetriť na nákupe. 
Tentoraz nepôjde o bežný tovar, ale o služby. 
V pohraničných oblastiach Švajčiarska 
i Lichtenštajnska budú mať poistní agenti 
predaj náročnejší, keďže klient si v týchto 
dvoch krajinách bude môcť kúpiť poistku 
o čosi lacnejšie. Určite však nepôjde o tu-
ristiku v takom rozsahu, aký zaznamenávali 
médiá v prípade potravín.

aktuár - poistný matematik. 
Zodpovedá za kalkuláciu sadzieb 
a výšku poistného, rezerv poisťovne a ich 
umiestnenie.

poIstné - cena za poskytovanú 
poisťovaciu službu

poIstné plnenIe - uspokojenie 
nárokov, vyplývajúcich zo záväzkov 
prevzatých oprávneným a povinným 
subjektom. V poisťovníctve ide 
o poskytnutie plnenia (resp. náhrady), 
uspokojenie nárokov, za udalosti 
vzniknuté podľa podmienok uzavretej 
zmluvy, alebo právneho predpisu

poIstenIe pre prípad 
dožItIa - na konci poistnej doby 
poisťovňa vyplatí klientovi dohodnutú 
poistnú sumu spolu s podielom 
na prebytku

Slovník

n Kde sa využíva údaj o pohlaví
 ako faktor hodnotenia 

Životné poist. áno
Súkromné zdravotné poist. áno v 20/24
Hypotekárne úvery nie
Poist. motorových vozidiel áno v 16/24
Cestovné poist. áno v 14/24
Invalidné poist./Poist. príjmov áno v 18/24
Spotrebiteľský úver nie
Anuitné produkty áno v 22/24
Úrazové poist. áno v 20/24
Kreditné karty nie
Depozitné úèty nie
Úverové poist. áno v 14/24
Poist. domácnosti áno v 14/24
Súkromné poist. zodpovednosti za škodu áno v 14/24
Poist. dlhodobej starostlivosti áno v 17/24
Poist. kritických chorôb áno v 20/24
* tabu¾ka vytvorená na základe používanosti údajov 
o pohlaví v 24 európskych krajinách 
 (Zdroj: Groupe Consultatif, Civic Consulting)




