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1) Základy pojištění a Životní pojištění 

        Tématické oblasti dle § 57, a) 
- Základy pojištění, právní předpisy 

- Komunikace se zákazníkem týkající se výhod Životního pojištění 
- Vysvětlení jednotlivých rizik pojištění a objasnění rozdílů mezi jednotlivými typy 

- Rizika, která nesmí ve smlouvě chybět 

- AML – prevence 

- Daňové výhody Životního pojištění 
- Výluky u Životního pojištění 

Délka trvání 15 hodin 

 

2) Základy pojištění a Pojištění vozidel 

        Tématické oblasti dle § 57, a), b) 
- Základy pojištění, právní předpisy 

- Druhy pojištění vozidel  
-  POV 

-  HAV 

- Doplňkové pojištění  - výhody sjednání 
- připojištění skel, asistencí, úrazu a zavazadel 
- pojem GAP 

-     Výluky u pojištění vozidel 
-     Registrace škodní události 
-     Garanční fond – kdo je správce, k čemu slouží 
Délka trvání 15 hodin 

 

3) Základy pojištění a Neživotní pojištění občanů 

        Tématické oblasti dle § 57, a), b), c) 
- Základy pojištění, právní předpisy 

- Rozdělení a srovnání produktů 

- Zacházení s riziky neživotního pojištění občanů 

- Stanovení pojistné částky 

- Podpojištění 
- Registrace škodní události 
- Občanská odpovědnost 

Kurzy následného vzdělávání  
dle Zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění  platnost od 1.11.2021 
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-  porovnání poj.podmínek různých pojistitelů 

- výluky z pojištění 
- Význam asistenčních služeb 

Délka trvání 15 hodin 

 

4)    Základy pojištění a neživotní pojištění podnikatelů 
        

        Tématické oblasti dle § 57, a), b), c),d) 

- Základy pojištění, právní předpisy 

- Pojištění malých a středních rizik  - rozdělení  
- Význam pojištění na první riziko 

- Pojištění technických rizik – obecná pravidla 

- Principy zemědělského pojištění 
- Pojištění D§O 

- Registrace škodní události 

Délka trvání 15 hodin 

 

5)   Základy pojištění a pojištění velkých pojistných rizik 
 

    Tématické oblasti dle § 57, a), b), c), d), e) 

- Základy pojištění, právní předpisy 

- Seznámení se se základy pojištění 
- Co to jsou velká rizika 

- Kdo je oprávněn toto pojištění distribuovat (sjednávat) 
- Rozdíl mezi SME a pojištěním velkých rizik 

- Specifické druhy pojištění 
- Riziková zpráva – obsah 

Délka trvání 15 hodin 

 

6)  Základy pojištění a komplexní pojištění všech rizik 
 

     Tématické oblasti dle § 57, a), b), c), d), e) 
- Základy pojištění a právní předpisy 

- Souhrn informací životního pojištění 
- Souhrn informací pojištění vozidel 
- Souhrn informací neživotního pojištění občanů 

- Souhrn informací neživotního pojištění podnikatelů 

- Souhrn informací pojištění velkých rizik 

Délka trvání: 16 hod. 

 


