Vytvořeno v rámci projektu
Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky

Výukový materiál

Pojištění podnikatelské činnosti

Cílem podnikatelské činnosti je dosahování a účelné rozdělení zisku.
Podnikatelská činnost se neobejde bez rizika.
Rizikem rozumíme nebezpečí nezdaru nebo ztráty.
Podnikatelská rizika –věcně technická

-koncepce projektu
-organizace a řízení výroby
-obchodně ekonomická -vztahy k poptávce
-vtahy k odběratelům
-vztahy k dodavatelům
-ostatní
–legislativní
-přírodní faktory
-lidské faktory

Věcně technická-vyplývají z úrovně přípravy podnikatelského projektu, jeho technické
úrovně, zajištění kapacit, dodávek, dopravy, využití výrobního zařízení, technologické kázně,
péče o budovy a stroje.
Obchodně ekonomická-odhad koupěschopné poptávky, ocenění zboží a služeb, platební
schopnost a serióznost zákazníku, plynulost dodávek.
Ostatní-změna legislativních pravidel,daňového systému, celních předpisů apod.
Ochrana před rizikem
Proti některým rizikům se podnikatel může chránit, jiné může ovlivnit pouze částečně. Proto
se postupně vytvořil mechanismus ochrany proti rizikům :
a) omezení rizika-nejvyšší úvěr pro jednoho zákazníka,přijatelná doby návratnosti investic
b) rozvrhování rizika-zvyšování počtu odběratelů,rozšiřování sortimentu
c) přesouvání rizika-při uzavírání smluv na obchodní partnery
d) přenášení rizika-za úplatu na pojišťovny
e) neutralizace rizika-smluvní, cenové a termínové zajištění nákupu surovin a materiálu
f) kompenzace rizika-širší sortiment,jeden neúspěch vyvážit jiným úspěchem
g) dělení rizika-hledáme partnera, ochotného zajistit část velké objednávky, která by
představovala velké riziko.
Pojištění-ochrana proti riziku za úplatu na pojišťovny.
Pojišťovnictví-je podnikatelská činnost, jejímž předmětem jsou činnosti:
-pojišťovací-sjednání pojištění a poskytování plnění
-zajišťovací-dělení rizik
-zábranná-předcházení škodám, nebo jejich minimalizace
Klient platí pojistné, tak vznikají fondy pojišťoven, se kterými pojišťovny hospodaří podle
pravidel daných zákonem.
Pojistné plnění-úhrada škody
Pojistka-písemná smlouva, kterou pojišťovna uzavírá s klientem ve které jsou uvedeny
pojistné podmínky.

Pojistné podmínky vymezují:
-pojistné nebezpečí-na které události se pojistka vztahuje
-pojistné věci-co je pojišťovna povinná hradit
-místo pojištění-lokalita,kde pojistka platí
-povinnosti pojištěného
-pojistnou hodnotu a pojistnou částku
rozeznáváme:-nová hodnota (pořizovací cena)
-časová hodnota (snížená o opotřebení)
-obecná hodnota (cena ,za kterou se dá koupit nyní)
-plnění pojišťovny-je vázáno na konkrétní podmínky a rozsah škody
-zvláštní případy plnění –musí být specifikovány
-počátek, změny a doba trvání pojištění
-výše a způsob placení pojistného
-podrobný výklad pojmů
Nabídka pojištění podnikatelům
-pojištění majetku
-pojištění odpovědnosti a právní ochrany
-pojištění odpovědnosti za škodu (různé škody)
-pojištění finančních ztrát a pohledávek
-živelní pojištění
-pojištění pro případ odcizení a vandalismu
-pojištění skel
-pojištění strojů
-pojištění elektroniky
-pojištění přerušení nebo omezení provozu podniku
-pojištění přerušení provozu při nezávislé činnosti
-pojištění přepravovaného nákladu
-pojištění motorových vozidel
Existují různé varianty ,které se od sebe liší
•
•
•
•
•

rozsahem pojistné ochrany, tj. předmětem pojištění (tím, co vše máte pojištěno),
pojištěnými riziky (proti čemu jste pojištěn),
limitem pojistného plnění (do jaké výše Vám bude poskytnuta náhrada škody),
územním rozsahem krytí (pro které státy je pojištění v platnosti),
výši pojistného

