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OSNOVY PRO NÁSLEDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 
dle Zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění 

 

 

I. Distribuce životního pojištění 
a) potřebné odborné znalosti a nové poznatky 

b) struktura životního pojištění 
 

 

II. Distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než 
drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního 
motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu 

a) potřebné odborné znalosti a nové poznatky 

b) struktura pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění 
odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně 
připojištění úrazu 

 

 

III. Distribuce neživotního pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) 

a) potřebné odborné znalosti a nové poznatky 

b) struktura pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění 
odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně 
připojištění úrazu 

c) struktura neživotního pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) 
 

 

IV. Distribuce pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka v rozsahu podle § 
57 odst. 1 písm. d) 
a) potřebné odborné znalosti a nové poznatky 

b) struktura pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění 
odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně 
připojištění úrazu 

c) struktura neživotního pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) 
d) struktura pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. d) 

 

 

V. Distribuce pojištění velkých pojistných rizik 

a) potřebné odborné znalosti a nové poznatky 

b) struktura pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění 
odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně 
připojištění úrazu 

c) struktura neživotního pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) 
d) struktura pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. d) 
e) struktura pojištění velkých pojistných rizik 



 

                                       
                                                                 

             

Živnostenská pojišťovací, a.s., IČ 632 17 546, Vinohradská 28/2516, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, 
zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 11589 

Korespondenční adresa: Eliščino nábřeží 375 – KC ALDIS, 500 02 Hradec Králové, info@zivnopoj.eu, www.zivnopoj.eu 

 

 

 
 

VI. Distribuce životního pojištění a distribuce pojištění škod na pozemních dopravních 
prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající 
z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění 
úrazu (kategorie I. + II.) 

a) potřebné odborné znalosti a nové poznatky 

b) struktura životního pojištění 
c) struktura pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění 

odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně 
připojištění úrazu 

 

VII. Distribuce životního pojištění a distribuce neživotního pojištění v rozsahu          

podle § 57 odst. 1 písm. c)  (kategorie I. + II. + III.) 

a) potřebné odborné znalosti a nové poznatky 

b) struktura životního pojištění 
c) struktura pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění 

odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně 
připojištění úrazu 

d) struktura neživotního pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c)   

 

VIII. Distribuce životního pojištění a distribuce pojištění týkajících se podnikatelské 
činnosti zákazníka v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. d)  (kategorie I. + II. + III. + IV.) 

a) potřebné odborné znalosti a nové poznatky 

b) struktura životního pojištění 
c) struktura pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění 

odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně 
připojištění úrazu 

d) struktura neživotního pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) 
e) struktura pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. d) 

 

IX. Distribuce životního pojištění a distribuce pojištění velkých pojistných rizik 

(kategorie I. + II. + III. + IV. + V.) 

a) potřebné odborné znalosti a nové poznatky 

b) struktura životního pojištění 
c) struktura pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění 

odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně 
připojištění úrazu 

d) struktura neživotního pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) 
e) struktura pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. d) 
f) struktura pojištění velkých pojistných rizik 

 

 

 


