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ÚVOD

ÚVODNÍ SLOVO

tížemi a naši lékaři s veškerým

všem doporučil k poslechu jednu

zdravotnickým personálem, ale i

písničku Kollarovců, která se jme-

dobrovolníky v nemocnicích měli

nuje Náděj, viera, láska. Zpívají, že

perný rok. Nehodnotím politiku a

náděj, viera a láska všechny lidi

rozhodování politiků, ale oceňu-

spája, že pravda zvítězí. Snažme

ji to, jak v těžkých podmínkách

se zvládnout vše společně, ne-

naši zdravotníci vše zvládli. Bylo

nechme v nás cloumat zlo a ne-

o nás dobře postaráno díky všem

vraživost. Věřme, že pravda je stá-

letošní rok nám začal poměrně

pracovnicím v obchodech, úžas-

le tou hodnotou, kterou bychom

mrazivě, nepřívětivě a s pokraču-

ní byli hasiči i policisté s vojáky.

měli nadevše uznávat a nenechat

jícím coronavirem. Nálada je pod

A samozřejmě moc děkuji našim

se ovládnout lží a nenávistí. Lépe

bodem mrazu a věřím, že všichni

lidem – astorákům, ale i dalším

bych nenašel slova, kterými bych

vyhlížíme sluneční paprsky a prv-

lidem z našeho oboru, že v ne-

rád zakončil toto moje povídání a

ní známky příchodu jara. Chodím

lehkých podmínkách zvládli řešit

věřím, že pokud bude mezi námi

po zahradě, kde nám kvetou fial-

potřeby klientů. Dokázali jsme

láska, budeme věřit, že bude lépe,

ky, probouzí se petrklíče a celkově

rychle přejít na nové technologie,

potom se náděj stane realitou.

vše začíná zelenat. Jaro se hlásí,

zaměstnali jsme internet a každý

každým dnem nabírá sílu a nám

klient, který potřeboval nové po-

dodá tolik potřebnou energii.

jištění, byl uspokojen, každý kli-

Vážení čtenáři,

Před velikonoci jsem se zamýšlel nad tím, že uplynulý rok byl
takovým rokem totálního půstu.
Coronavir ovlivnil naše životy,
byli jsme v řadě nám běžných

ent, který měl pojistnou událost,
byl vyřešen. I když to není na první pohled patrné, lidé si dokázali
navzájem pomoci i v tak složitém

Přeju všem našim čtenářům, klientům a také všem mým zlatým
astorákům otevřete svá srdíčka,
věřte v lepší časy a mějte se rádi.
Bude zase lépe
Pěkné jarní dny vám přeje

covidovém období.

činnostech omezeni. Mnoho lidí

Nyní doufejme, že máme nejhor-

se potýkalo se zdravotními po-

ší za sebou. A na závěr bych rád

Jaroslav Havlík
předseda představenstva
a generální ředitel

ÚVOD

SLOVO OBCHODNÍ ŘEDITELKY

Vážení čtenáři,
příroda se letos velmi nesměle probouzí ze zimního spánku a my vám přinášíme nové číslo našeho časopisu. Tentokrát se věnujeme především pojištění
invalidity. Věděli jste, že o konkrétním stupni invalidity rozhoduje schopnost
vykonávat výdělečnou činnost odpovídající tělesným a duševním možnostem,
vzdělání, zkušenostem a znalostem konkrétní osoby? Osoby se stejným zdravotním stavem/postižením nemusí mít nárok na stejný stupeň invalidity (např.
IT pracovník vs. dělník). Takové a další informace vám tentokrát přinášíme.
Věřím, že vás časopis obohatí o nové informace, ale i potěší.
Krásné jaro a léto přeje

Hana Jacolová
obchodní ředitelka

EDITORIAL
Milý čtenáři,
letos nám první číslo vychází později, ale určitě mu to nesebere na kráse ani
na obsahu.
Jsou tu opět pravidelné rubriky, příspěvky našich dopisovatelů, rady a informace z pojistného trhu a další novinky. A jestli nejsi zastáncem informací
z internetových stránek a neřídíš se novodobým příslovím: „ Tak dlouho se
chodí s otázkou na Seznam, až se zajde na Google“, tak určitě nalistuj stránky
tohoto Astorníku. Naše redakce tu prezentuje zaručené zprávy, a co se nedozvíš zde, tak určitě vědí naši poradci na kancelářích. Jejich mapa je jako vždy
na poslední straně každého vydání.
Tedy snad jsem tě i dnes nalákala k pohodovému odpoledni s Astorníkem a
třeba dobrou kávou.
Krásný čas s přeje,

Radka Dlasková
ekonomická ředitelka
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ČEŠI SE VÍCE NEŽ DUŠEVNÍCH PORUCH OBÁVAJÍ
RAKOVINY ČI NEMOCÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

To vyplynulo z průzkumu, který Kooperativa realizovala s agenturou Ipsos. „Vážná onemocnění opravdu stojí za 96 % případů invalidity, jen 4 % jsou způsobena úrazem. A u vážných onemocnění je
pak celých 36 % případů invalidity 3. stupně způsobeno duševními
poruchami a poruchami chování. Jedná se tedy o vůbec nejčastější příčiny invalidity. To si mnoho lidí neuvědomuje,“ upozorňuje
ředitel Úseku pojištění osob Kooperativy Petr Procházka.
I tato rizika je možné si pojistit

síc korun, to je propad o 6 tisíc. První

že klienti některá vážná rizika

v životním pojištění. Doporučíte

měsíc to většinou nějak zvládneme,

podceňují. Je nějaká cesta, jak je

klientům, jak by si měli pojištění

ale jsme-li doma tři měsíce, začíná

přesvědčit?

nastavit?

už jít do tuhého. A když se nemoc

Důraz na správně nastavené pojiš-

Je to podobné jako s pojištěním

komplikuje až k invaliditě, příjem

tění pro každého klienta klademe

domu nebo bytu. Také si nepojiš-

klesne trvale.

již dlouho. Nyní jsme ale pro klienty

ťujeme rychlovarnou konvici, ale je

připravili názornější vysvětlení, jak by

důležité mít dobře pojištěnou celou

Předpokládám, že významné vý-

výše jejich pojištění měla být odvo-

domácnost nebo dům. Často se

daje si vyžádá i případná úprava

zena. Nechceme totiž nabídku odbýt

setkáváme s tím, že klientům stačí

bydlení nebo vozidla?

léta používanou zkratkou ´Pojistná

získat z pojistky peníze za zlomenou

Invalidita výrazně zasáhne nejen do

částka má být ve výši 1-3 násobku

nohu nebo za dvoutýdenní nescho-

života jednotlivce, ale většinou i do

ročního příjmu´. Někdo potřebuje

penku. Když nás ale postihne vážná

finanční situace celé rodiny. Jen po-

daleko vyšší částku, někdo jiný určitý

nemoc, můžeme se ocitnout na

čáteční náklady například na úpravu

typ pojištění nepotřebuje vůbec. A

dlouhou dobu bez svého obvyklého

bydlení nebo automobilu, případně

samozřejmě se i snažíme ta nejzá-

příjmu. A v případě následné invali-

na nákup invalidního vozíku lehce

važnější rizika zvýhodnit, zatraktivnit

dity to může být natrvalo.

přesáhnou částku 800 tisíc Kč. Navíc

je. Například nyní pro nové, ale i pro

každý měsíc chybí minimálně těch

naše stávající klienty, kteří si do 30.

Většina lidí je asi přesvědčena, že i

zmíněných šest tisíc korun. Celkem

června 2021 sjednají pojištění rizika

takovou situaci nějak zvládne…

tedy může jít o miliony. Dobře nasta-

invalidity v rámci svého životního

V našich průzkumech jsme zjistili,

vené životní pojištění v takových pří-

pojištění, nabízíme po celý čas trvání

že když už Češi o invaliditě přemýšlí,

padech téměř dorovná náš původní

smlouvy garanci dvojnásobné plnění

dvě třetiny z nich netuší, o kolik by

příjem. A to je jeho nejdůležitější

z rizika pojištění invalidity 3. stup-

jim snížila měsíční příjem. Například

vlastnost.

ně. V případě pojistné události tak

při čistém příjmu 20 tisíc Kč se bude
nemocenská pohybovat okolo 14 ti-

lze získat zvýhodnění až 1 milion Kč
Přesto se stále setkáváme s tím,

navíc.
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ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Nyní 2x víc v případě
invalidity 3. stupně.

Celkem žije v ČR přes 418 000
invalidních důchodců.

Ze všech invalidních důchodů je 41 %
vypláceno za invaliditu 3. stupně.

Nejčastější příčiny invalidity 3. stupně

36 %

21 %

duševní poruchy
a poruchy chování

ostatní nemoci

8%

nemoci oběhové
soustavy

9%

rakovina

15 %
11 %

nemoci nervové
soustavy
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Obchodní sdělení 04/2021

nemoci svalové a kosterní
soustavy a pojivové tkáně

NOVINKY, ZMĚNY A INFORMACE

CYKLOASISTENCE POTĚŠÍ NOVÉ I STÁVAJÍCÍ
KLIENTY KOOPERATIVY

Před letní sezónou připravila pojišťovna Kooperativa výrazně
vylepšené majetkové pojištění občanů. „Kromě navýšení většiny
limitů plnění jsme řadou inovací podstatně posílili kvalitu pojistné
ochrany a dále jsme například rozšířili asistenční služby o novou
cykloasistenci,“ upozorňuje na nejdůležitější novinky Tomáš Reitermann, vedoucí Odboru pojištění občanů v Kooperativě.
Cykloasistence zdarma získají noví

a rovněž zvýšila poskytované limity

matickou ochranu i proti škodám

i stávající klienti Kooperativy, kteří

plnění.

způsobeným zhotovitelem při sta-

mají svůj majetek pojištěný ve variantě KOMFORT. A jak to funguje? V
případě závady jízdního kola nebo
nehody zavoláte asistenci, drobnější
opravy technik zvládne na místě, s
náročnější opravou vás odveze do
servisu, domů nebo do jiného vámi
určeného místa až do vzdálenosti 50
km. A cykloasistence pomůže třeba
i v případě lehčího úrazu. Asistenční
službu můžete využít i v zahraničí, a
to do vzdálenosti 30 km od českých
hranic. Limit plnění pro jeden asistenční zásah je 10 000 Kč, v případě
nezletilé osoby dokonce 15 000 Kč.
Vylepšení se dočkaly také majetkové
asistenční služby, do kterých Kooperativa zahrnula nové řemeslné práce

Kooperativa se také rozhodla zvýhodnit klienty, kteří využívají zabezpečení domácnosti a nemovitosti
chytrými senzory − pohybovými,
vodními či třeba kouřovými (jde o
tzv. IoT produkty). „Toto moderní
zabezpečení bereme jako prvek

vebně-montážních pracích. „Například vám dodavatel při stavbě lešení
poškodí fasádu, nebo instalatér při
výměně baterie rozbije umyvadlo a
poškodí dlažbu, vyřešíte to z našeho pojištění,“ přidává další výhodu
Tomáš Reitermann.

prevence před vznikem rozsáhlejších

Pojištění domácnosti pak nově

škod. Proto v případě, kdy pojištěné

chrání i stavební součásti vně bytu,

věci byly v době vzniku škody proka-

jako jsou například žaluzie, markýzy,

zatelně chráněny IoT produktem a

pergoly, klimatizace nebo tepelná

škoda vznikla působením střežené-

čerpadla. A vlastníci více nemovi-

ho rizika, nebudeme při stanovení

tostí určitě ocení, že jejich pojištění

pojistného plnění uplatňovat spo-

odpovědnosti z vlastnictví či držby

luúčast,“ vysvětluje Tomáš Reiter-

nemovitostí, se nově vztahuje na

mann.

všechny nemovitosti, které vlastní. To

U pojištění nemovitostí ve variantě
KOMFORT klienti nově získají auto-

se vztahuje na všechny členy domácnosti.
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NAŠI SUPERHRDINOVÉ

Náměstí Svobody 1
Frýdek - Místek

Příční 26
Chomutov

Tř. 1. Máje 868/8
Liberec

Tř. 17. listopadu 237
Pardubice

Karlova 725
Louny

Karlovo nám. 72
Roudnice n. Labem

Nerudova 972/12
České Budějovice

Palackého 1225/17
Děčín

Národní třída 44
Hodonín

Tržní 86
Děčín

8
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NAŠI SUPERHRDINOVÉ

Hrnčířská 2985
Česká Lípa

Petrova 762
Jiříkov

Těšínská 42/559
Havířov-Bludovice

Kounicova 13
Brno

Horní náměstí 49
Opava

Pospíšilova 16/5
Valašské Meziříčí

Partyzánská 7
Bruntál

Moskevská 22/50
Liberec

Kostelní 15
Prostějov
Masarykova 132
Zbýšov

Emy Destinové 395
České Budějovice

Na Hraničkách 393/15
Vyškov
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„ČAS
JAKO
VÝMLUVA“
O životním stylu toho bylo mnoho řečeno i napsáno. Ti, kteří se rozhodli zlepšit si svůj zdravotní
stav nebo snížit nadváhu se obrátili na odborníky,
kteří jim pomohli dosáhnout svých cílů a zlepšit
zdraví. Jiní zase vyhledávali informace o zdravých a
prospěšných potravinách, aby změnili jídelníčky ve
svých rodinách a zodpovědně přistupovali k výživě
svých dětí.
Další skupinou jsou ti, kteří se zaměřili na změnu
životního stylu, ale nevydrželi pokračovat v nové
změně. Jak asi tušíte jiná skupina tyto věci vůbec
neřešila a neprojevila zájem. Dá se říct, že všechno
je v pořádku, protože každý má svobodnou vůli
rozhodnout, co mu vyhovuje a setrvat v tom svém.
Řada z nás také není připravena na změny v životě,
které se netýkají jenom životního stylu.
Za své praxe jsem se setkala s největším počtem
lidí, kteří by chtěli změnit svůj stravovací stereotyp,
který jim nedělá dobře, ale nemají čas. Nemají čas,
protože v práci nestíhají, domácnost a rodina jim
také zabere hodně času a když odmyslíme předchozí vyjmenované důvody, tak se najdou zase jiné.
Osobní vedení ani online konzultace nejsou proveditelné, protože není čas. Nabízí se, že za často
zmiňovaném nedostatku času je výmluva. Jsou to
omluvenky zdůvodňující, proč to nejde.
Je fajn, že jsou lidé, kteří když se rozhodnou, tak
jdou a konají, i když někteří mají náročné zaměstnání a pracují na dvě i tři směny. Ti pak mají radost
ze svých úspěchu a dostávají pochvaly od svých
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lékařů za provedenou změnu, která jim zlepšila zdravotní stav.
Současná situace nám ukázala, jak je důležitý náš obranný štít – imunita.
Dobrá imunita souvisí především se zdravým životním stylem – výživa,
pohyb, psychika a nevyváženost jednoho se ukáže i v dalších oblastech.
Všechno se vším souvisí.
Dnes máme dostatek času na přemýšlení, na vnímání sama sebe, být pozorovatelem či účastníkem veškerého dění kolem nás. Jakoby se „zastavil
čas“.
Ano, čas, který jsme neměli na to, či ono, jenom jsme ho hledali, abychom ho
mohli zaplnit téměř zcela vnějšími věcmi nebo událostmi. Kolik času umíme věnovat jenom sami sobě? Mám na mysli být zcela v tichu a být se sebou. Utřídit si myšlenky, které nás často řídí a my
je neselektujeme. Myšlenky jsou jako mraky, které přicházejí a odcházejí, jsou stále hladové. Staňme se na chvíli
pozorovateli a bude nám lépe. Je prokázáno, že psychika ovlivňuje naše zdraví ze 70 – 80 %. A to je hodně. Proto je
dobré, zejména v této době, najít si čas pro sebe, pro své zájmy a koníčky. Prožít si více času se svými dětmi, s rodinou. Určitě někdo namítne, že učit se s dětmi online, starat se o domácnost a mít další povinosti je náročné. Pro
někoho ano, pro jiné je to příležitost. Stačí, jak kdo to uchopí, kdo si úkoly rozdělí a prožije běžné denní chvilky v
přítomnosti nebo pojede na autopilota. Moc to ještě neumíme, vím to podle sebe, ale stojí
to za to zkusit změnu a opustit staré, často nefunkční programy, které nás nebaví.
I chvilka věnovaná zastavení se, přinese mimo jiné i zjištění, jaké emoce nás
ovládají, jak se chováme. Je to zajímavé a na druhou stranu je to příležitost,
naučit se emoce zvládat, ať už jsou jakékoliv. Kolik vypuštěných negativních emocí ovlivní ostatní a kolik nás to stojí energie. Máme tendence komentovat a posuzovat ty ostatní, protože je to pohodlnější než se zaobírat
sami sebou.
Vážení, článek můžete přijmout jako názor nebo jako psané hlouposti. Pro
někoho to může být příležitost ke změně, pro někoho nesnadný cíl a někdo
si řekne, že to zkusí krok za krokem dávat do praxe. Každý malý krůček k sebepoznání a pozitivní změně může ovlivnit i ostatní. Tím vznikne nové oko řetězu, které se spojí a pomůže vytvářet s
ostatními laskavost, porozumění, pokoru, vděčnost a návrat k lidskosti, která tolik chybí.
Všimli jste si, jaký je klid ve vzduchu i na zemi? Teď odpočívá a uzdravuje se příroda, zvířata, hmyz a další živočišná
a rostlinná říše a samozřejmě i My. Slyšíte, jak zpívají ptáci? Jak nás každé ráno zpěvem vítají? To jsou nádherné
okamžiky, to není samozřejmost.
Pozvedněme maličkosti a uveďme je do chodu, do správného řádu s přírodními zákony. Hrajme si, pomáhejme
si, uvádějme věci do každodenního života. Každý z nás na něco dalšího přijde, čím
přispěje. Stačí kapka za kapkou a vznikne moře. To vše ústí jenom do jednoho
– do Lásky. Hrajme si, pomáhejme si, uvádějme věci do praxe.
Přeji nám všem, abychom procitli a uzdravili se. Využijme tuto příležitost
tím, že přijmeme zodpovědnost každý sám za sebe a posuneme hranice
tam, kde bude lépe.
S úctou
Irena Suchá
(iskobisova@seznam.cz)
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POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

AUTO SI MŮŽETE SAMI
NAFOTIT, UŠETŘÍTE ČAS
I POHONNÉ HMOTY

„Vybíráte pojištění auta? Pak možná oceníte
neomezenou asistenci, nebo on-line sjednání,
které Vám ušetří čas,” radí ředitel Úseku pojištění
motorových vozidel v Kooperativě Aleš Zethner.
V dnešní době se všichni snažíme
omezit osobní setkání, pokud
možno vše řešit on-line, nabízí tyto
služby i Kooperativa?
Na bezpapírovém procesu sjednání
a správy smluv pracujeme již
několik let. Takže on-line si klienti
mohou sjednat povinné ručení
i havarijní pojištění, což i s ohledem
na epidemiologickou situaci
využívá stále více klientů. Součástí
havarijního pojištění nebo některých
připojištění k povinnému ručení je
i povinnost vstupní prohlídky, proto
roste i počet vozidel, která chceme
fyzicky zkontrolovat. Abychom
celý proces zjednodušili, připravili
jsme novinku, která klientům
umožní nafotit vozidlo svým
mobilním telefonem v klidu domova,
prostřednictvím jednoduchého
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webového rozhraní. Dříve byla
nezbytná odborná prohlídka
technikem společnosti Global Expert
a tedy i „fyzický“ kontakt. Následovat
bude i funkcionalita využitelná při
likvidaci pojistné události.
Upravovali jste i další služby nebo
produkty v pojištění vozidel?
Každoročně evidujeme nárůst
asistenčních zásahů, náš nový
unikátní asistenční program MAX+
proto cílí na motoristy, kteří v těchto
případech nechtějí nic řešit a vše
ponechají na pojišťovně. Oproti
ostatním asistenčním programům
totiž nabízí bezlimitní asistenci
při poruše, havárii, řádění živlu,
vandalismu, částečném odcizení, a to
nejen u nás, ale i v zahraničí. A také
zapůjčení náhradního osobního

vozidla v ČR i v zahraničí až na
7 dní či jeho úschovu až na 15 dní.
Ale není to jediná novinka, rozšířili
jsme i krytí u pojištění skel. Nově
jsem do něj začlenili i skla v pevné,
skládací nebo odnímatelné střeše,
a dokonce i zrcadlová skla zpětných
zrcátek. Navíc můžou klienti, kteří
si sjednají povinné ručení s limity
minimálně 150/150 milionů Kč,
získat garanci ceny na 3 roky.

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

NOVÉ NEBO OJETÉ AUTO?
RADY, KTERÉ USNADNÍ VAŠE
ROZHODNUTÍ!

Přijde čas, kdy budete potřebovat auto. Možná ale váháte nad tím, zda-li koupit nové nebo ojeté. Přinášíme vám tedy
výhody i nevýhody obou možností.
Misky vah jsou v tomto ohledu poměrně vyrovnané, ale jedna z možností nákupu auta může být pro některé lidi přeci
jen lepší než ta druhá. Přestože nelze určit, která varianta je ta správná. Pro každého člověka to bude vždycky jinak.

Nové auto
Ideální pokud máte dostatečný
finanční obnos nebo si chcete vzít
spotřebitelský úvěr. Samozřejmostí
je, že auto bude vymazlené a bude
cítit uvnitř novotou, ale stejně tak
je nutné si uvědomit, že nové auto
ztrácí rychle na hodnotě. To je daň
za to, že se jedná o spotřební věc.
Tudíž jestliže koupíte auto za půl
milionu, prodáte jej později sotva za
půlku. Samozřejmě záleží na značce
a modelu.

starat, tedy s pravidelnými servisní-

léhejte tomu, že každé auto musí

mi prohlídkami a výměnou kapalin.

mít hned stočené kilometry. Nekalé

Nové auto kupujete v záruce, a

praktiky prodejců se sice objevují,

tak se většina problémů, které by

ale neplatí to celoplošně na všechny.

se případně objevily, řešily na ní. S

V tomto případě prostě stačí, když

novým autem také odpadají staros-

se budete o stav vozu více zajímat a

ti typu, jestli je auto bourané nebo

případné skryté vady objevíte včas

kradené. Jen si na vysněný stroj dle

před koupí. Pomoci vám může i

svých představ budete muset chvíli

automechanik, kterého s sebou na

počkat, než přijde z výroby.

prohlídku vozu vezmete.

Ojetina

Největší nevýhodou bohužel je, že

Bezesporu je, že si vyberete auto dle
svého za přijatelnou částku, navíc

Výhodou je, že první roky provozu

ojetina neztrácí tolik na své ceně.

by měly být absolutně bezproblé-

Stejně jako na nové auto si můžete

mové. O auto se musíte samozřejmě

vzít na to ojeté úvěr. Hlavně nepod-

nevíte o historii auta. Ano, sice
máte servisní knížku, jenže v té se
nepíše, jak se majitel k vozu choval
a co může mít auto už za sebou.
Pokud objevíte nějakou vadu, bude
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možná problém s jejím dokazová-

Stejně tak pokud ročně nenajezdíte

tyto vozy používají jako předváděcí

ním. Stejně tak některá auta nemusí

moc kilometrů, je výhodnější koupit

pro klienty, tzv. pokud někdo přijde

být v perfektním stavu, a tak se

ojetinu, protože nové auto by pro vás

do autosalonu a chce nějaké auto,

možná porozhlédnete po jiném vozu

bylo neekonomické.

může si tento vůz vyzkoušet.

Předváděcí vůz

Nevýhodou je, že jakmile jde auto

s lepším a méně opotřebovaným interiérem. Hodí se po koupi provést
základní servis.
Výhodou ale je, že v některých případech můžete nalézt doslova poklad
za pár korun. Stejně tak pokud sháníte první auto pro dítko, nevyplatí
se kupovat nové auto, ale můžete
se raději podívat po ojetině, které
nějaké škrábance nebudou vadit.
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Samotnou kapitolou jsou tato auta,
která si lidé mohou u dealerů také
pořídit. Nejde sice o úplně nové auto
z výroby, ale i tak je autosalonem
opečovávané, takže si můžete být jistí, že je v nejlepší stavu. První kilometry najedou zaměstnanci, kteří vůz
připraví na jeho další cestu. Navíc se

do prodeje, má určitou specifikaci
výbavy, tudíž si koncový zákazník
nemůže nakonfigurovat co by do
auta chtěl nebo nechtěl. Na druhou
stranu vozy jsou levnější než ty
nové a najeto mají maximálně do 10
tisíc kilometrů.

Představujeme
inovované pojištění
občanského majetku
Od 1. 5. 2021 zavádíme do prodeje zdokonalené verze našich obchodních produktů.
Kromě parametrických vylepšení známých variant pojištění majetku PRIMA
a KOMFORT jsme také zjednodušili předepsané způsoby zabezpečení, zdarma
rozšířili asistenční služby o cykloasistenci a připravili spoustu praktických změn.

Pro více informací se
neváhejte
obrátit
Důležité
informace
k modernizovanému
občanů naleznete také ve
na naše pojišťovacípojištění
poradce.

videoprezentaci. Video spustíte po
info@astorieas.cznačtení QR kódu v mobilním telefonu
nebo ho rovnou spustíte zde.
731 122 991

8
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6 MÝTŮ O HUBNUTÍ
Funguje jediná dieta – nejíst
Pokud si se všemi dietami tykáte jako s nejlepší kamarádkou, pak pro vás nejspíš bude platit úplný
opak. Zvykněte si na pět menších jídel denně, musíte se takzvaně „rozjíst“. Nejspíš vás překvapí,
kolik kvalitního jídla (ovoce, zeleniny, kvalitních sýrů, celozrnných produktů, masa) byste do sebe
měla dostat, aby metabolismus fungoval tak jak má a tělo dostalo správnou energii – prázdné
kalorie jsou cestou do pekla.

10 000 kroků za den?
Věnovat každý den čas svižné chůzi prospívá zdraví, postavě i psychice. Jestli se
ale večer ve stresu honíte s chytrými hodinkami kolem domu, protože nemáte
splněných povinných 10 000 kroků, klidně si hoďte nohy na stůl. Je to jen zažitý
mýtus.
Doporučovaných deset tisíc kroků denně rozhodně není nijak nezdravý cíl, ale
nevadí, pokud ho zdaleka nedosáhnete. Jde totiž jen o zastaralý marketingový
trik. Když v polovině 60. let začala jedna japonská firma prodávat krokoměry, chtěla
prodej podpořit kampaní a spustila výzvu ujít deset tisíc kroků za den – je to pěkné číslo
a dobře vypadá. Krokoměry sice dnes už ve velkém nahradily aplikace v mobilech a chytré
hodinky, desetitisícový limit se ale drží dál.
Podle nedávného výzkumu Harvardovy univerzity zaměřeného na ženy seniorky stačí již 4 400 kroků denně, aby se u
nich snížilo riziko smrtelných chorob. Čím více ujdou, tím lépe, ovšem nad 7 500 kroků denně už požadovaný efekt na
zdraví nenarůstá.

Čím déle budu cvičit, tím lépe
Dlouhý aerobní trénink je nejlepší cestou ke štíhlé linii, nicméně mnohem efektivnější pro
shazování je cvičit častěji kratší dobu. Na dvou- a vícehodinové intenzivní cvičení obvykle
nemáme dost energie, a tak není efektivní. Kratší sportovní zatížení několikrát týdně zrychlí
váš bazální metabolismus, který se klíčovým způsobem podílí na spalování, a je mnohem
efektivnější. Tedy: lépe 3krát 45 minut než 1krát 120 minut.

Light výrobky pomáhají
Nepomáhají! Mnohdy neobsahují tuky, zato hodně cukrů, a naopak. Pokud mají
méně kalorií, většinou si jich dopřáváme více – efekt je tak nulový. Navíc umělá
sladidla, která mnohé light potraviny obsahují, jsou předmětem sporů mezi odborníky a mnozí z nich je vůbec nedoporučují ke konzumaci. Mohou však být dobrou
volbou pro někoho, kdo si musí počítat skutečně každý kilojoul.
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Nesnídám, ušetřím kalorie
Ranní jídlo je nejdůležitější z celého dne. Má za úkol vám dodat energii a nastartovat spalování. Odkládání snídaně je kontraproduktivní
nesmysl. Mnoha výzkumy je dokázané, že její vynechávání je jedním z
„hříchů“ doprovázejících obezitu.

Od pěti nejím!
Další nesmysl, zejména chodíte-li spát kolem půlnoci. Měla byste si dát v půl osmé
lehkou večeři. Takhle budete v deset večer hladově obcházet ledničku a v půl
jedenácté dojde na „bílý sex“ – vyjedení ledničky. Správně byste měla jíst naposledy
tři hodiny před ulehnutím. Ideální jsou dušená zelenina, lehce upravené bílé maso,
rizota, polévky.
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Kdo z nás nečetl tuto poutavou knížku plnou humoru. Ani jsem netušila, že na toto téma psal před pár
lety náš Jakub předmaturitní úvahu. Tenkrát mu čtyři roky na gymplu vzaly spoustu času na koníčky
a přátele, ale daly mu také velkou spoustu nových informací a rozhodnutí jít za svým snem . Dnes svůj
sen intenzivně žije.
Poslední rok jsme prožívali každý jinak. Co nám tedy ten poslední rok dal a vzal? Jak jsme ho prožili?
Obohatil nás nějakým zjištěním, zpestřením nebo nám dal jen skuhrání a bolest? Je to přesně rok, co
jsme poprvé zůstali doma. Tehdy vlastně i plni radosti, že stihneme udělat spoustu věcí, na které nám
nezbyl čas. Já chtěla přečíst desítky knížek, ale zůstalo jen u úklidu knihovny a srovnání svých srdcovek
do jedné řady. Až na ně přijde čas. Rodiny se semkly a hrály se po večerech karty, deskovky nebo se
jen společně povídalo u večeře. Ve snu by nás to nikdy nenapadlo, že se dokážeme zastavit. Vždyť nás
život stále žene vpřed tryskem dostihového koně. Těšili jsme se na sundání roušek a dočkali se. Život
se vrátil do starých kolejí - sportíky, dovolené, cestování, sluníčko, hory , moře.. pestrost každého dne.
Radost ze setkání s přáteli. Jeden se těšil na pivko v zahrádce pod lípou, jiný na vůni a chuť výborné
kávy. Jako bychom chtěli zapomenout. Nicméně každodenní večerní zprávy nás vracely zpět k realitě.
Až….
Až jsme opět nasadili roušky. Děti byly ve školních škamnách jen dva týdny. Mnohým se vrátili vysokoškoláci po letech domů. A jim, stejně jako mně nastala opět změna, kdy po zaslouženém čase ticha v
bytě zní z každého pokoje jiné duc duc. Po nocích mě budí třískání hrnců, protože mezi učením přišel
hlad a opět mám koš plný špinavého prádla. Ale jedeme dál. Lezeme si pomalu na nervy a já lituju a
obdivuju všechny rodiče malých školáků. O kolik to mám já jednodušší. Učí se sami, povinnost k přednáškám je daná jejich odstudovanými léty. Přichází o kontakt s přáteli a studentský život. Ale snaží se
to nedávat příliš znát, jak jim přátelé chybí. Chybí i nám. Život nás zavřel zcela. Ale my stále jedeme dál.
Mám tolik času na rodiče, kterým se věnuji, protože najednou mám čas na kafe vklidu u jejich stolu.
Stále nemám čas na čtení knížek a vyklizení sklepa. Kde jsem ten čas brala dřív? Přichází první zrušené akce- koncerty, přednášky, divadla … Máme neskutečné štěstí, že máme kam utéct. Chata na samotě u lesa je naším útočištěm. Srnky nám tady přejí dobré ráno a sovy přejí dobrou noc. Smekám před
rodinami v malých bytech, které naplní dětská energie. Mám neskutečné štěstí, že v této šlamastice

CO ŽIVOT DAL A
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jsme všichni zdraví, byť to sem tam zaskřípalo. Občas přišel i strach o své blízké. Ale bojujeme všichni.
Sedám tedy s tužkou v ruce ke stolu a dávám na papír, stejně, jako syn před pár lety: Co život dal a vzal
za poslední rok?
Dal nám všem trpělivost a toleranci. Byť to bylo u nás hodně těžké – soužití čtyř dospělců je skutečná dřina. Dal mi čas na lidi, které mám ráda. Dal mi zastavení a po letech aktivního sportování mi dal
právo odpočívat. Dal mi zjištění, že je dobré si jít za svým klučičím snem a svůj sen si vybojovat, jako to
dokázal náš Jakub. Dal mi v něj víru, že dokáže jít přes veškerou únavu a plnit daný rozkaz bez debat
. A že se následně rád vrací vyspat a najíst domů . Dal mi zjištění, že se dá dokončit studium na dálku
a dcera snad za pár týdnů začne novou etapu svého života. Dal mi zjištění, že dokážeme strašně moc.
Dal mi přátele, kteří se jen tak ozvali s otázkou – Jsi v pořádku?
Co mi ten rok vzal? Mám to neuvěřitelné štěstí, že mi nevzal nikoho z nejbližších, ale vzal mi pár přátel
a při vzpomínce na ně mi tečou slzy. Také mi vzal pár lidí, kteří již nikdy nebudou patřit mezi ty, které
pozvu na čaj. Vzal mi splnění jednoho holčičího snu, kdy jsem chtěla vidět tančit Odettu v podání Ruského národního baletu. A jak to tak vidím, možná, že tyto labutě již nikdy nepřiletí. Vzal mi rok aktivního času, kdy jsem stála před svými dámami a vedla je do vyklidnění. Vzal mi spoustu objetí a setkání.
Vzal mi pár chvilek na vrcholcích hor. Vzal mi 365 dní obyčejného života, kdy jako každá žena ráno
vstanu a zděšeně se ptám, jak to zvládnu – jít do práce, nakoupit, uvařit, vyprat, pohádat se s dětmiprotože můj pohled na život v rodině je tak rozdílný s tím jejich.
Ale hlavně mi dal 365 dní tak rozdílného soužití rodičů a dospělých dětí. A bez rouhání říkám – dal mi
365 dní zdraví pro mé blízké. Dal mi 365 dní díků a úsměvů ke sluníčku.
Nelituji. Jsem za to s velkou pokorou vděčná.
Děkuji tedy za 365 dní zdraví….
Ivana Valentová
pojišťovací poradce Prostějov, a Konice
tel.: 734 685 536, e-mail: valentova@astorieas.cz

VZAL…
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POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

rubrika

Podnikatelé by na pojištění neměli
šetřit za každou cenu
Ani v této době by se podnikatelé neměli nechat unášet snahou ušetřit na pojistném za cenu omezení rozsahu pojistného
krytí. Na častou chybu upozorňuje ředitel Úseku pojištění majetku a odpovědnosti v Kooperativě Radek Starosta.

N

Zmíněný TREND se přesunul do online
prostředí, bude tedy sjednání smlouvy nyní
jednodušší?
Musíme jít s dobou, proto jsme TREND převedli
na online platformu systému konsolidovaného
nástroje získatele. Tím by se mělo zjednodušit i sjednání smlouvy. Zároveň jsme reagovali
na současnou situaci, kdy je osobní setkávání stále
obtížnější, a proto je možné nyní využít distanční
způsob sjednávání pojištění a uzavřít pojistnou
smlouvu formou prodeje na dálku nebo podepsáním zaručeným digitálním podpisem. Již není
nutno setkávat se fyzicky. Jako další obrovskou
výhodu vnímám, že je možné individualizovat
podmínky dané pojistné smlouvy při zachování standardního rámce. Segment SME je velmi
živý a je třeba prakticky ze dne na den reagovat
na změny, které tržní prostředí přináší. Nový
TREND nám to elegantně umožní. Samozřejmě
přichází i s řadou produktových vylepšení.
Můžete je představit?
Snažili jsme se připravit něco nového pro širokou
škálu podnikání, služeb, obchodu nebo i pro do-
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Foto: archiv Kooperativa

e všichni podnikatelé doceňují
důležitost pojištění pro své firmy.
Co byste jim vzkázal?
Z hlediska potřeby pojištění je celkem jedno,
čím se firma či živnostník zabývá. Bez jakékoli
nadsázky mohu říct, že pojištění potřebují všichni
podnikatelé a živnostníci bez ohledu na provozovanou činnost či výši obratu. Existují rizika, která
ohrožují firmy, každého podnikatele obecně, bez
výjimky. Jde především o živelní rizika – požár,
povodeň či vichřice si nevybírá, i odpovědnosti
za škody způsobené vaším podnikáním se nezprostíte. Na druhé straně v souvislosti s určitým
oborem podnikání jsou spojena speciální rizika.
Vlastník výrobní firmy pravděpodobně doplní své
pojištění o strojní rizika, provozovatel restaurace
zase o odpovědnost za výrobek. Zkrátka obchodník, řemeslník, výrobce, hoteliér či poskytovatel
služby a také vlastník či správce bytového domu
nebo administrativní budovy by měl mít jistotu,
že v případě škody bude mít prostředky na její
uhrazení. Pojištění TREND zahrnuje průvodce
pojištěním, který umožní velmi dobře zanalyzovat
potřeby podnikatele a správně nastavit parametry
pojistné smlouvy, což prakticky eliminuje rizika
plynoucí z nesprávně sjednaného pojištění.

pravce. Například připojištění zkázy zásob nejčastěji
využijí obchody s potravinami. Škody jim budeme
hradit v případě poruchy chladicího zařízení nebo
výpadku elektrické energie. Autobazary nebo autosalony si zase mohou připojistit motorová vozidla
s přidělenou registrační značkou, a to jako movité
předměty-zásoby. Budou tak mít jistotu, že v případě
jejich poškození v showroomu nebo na prodejní ploše získají od pojišťovny odpovídající náhradu. A například pojištění odcizení a vandalismu si mohou
podnikatelé rozšířit také o zahradní nábytek, což je
vhodné pro restaurace a jejich venkovní zahrádky,
nebo lešení, to zase jistě ocení stavební firmy. A nové
je také odcizení mobilního elektronického zařízení
z motorového vozidla, škody po sprejerech nebo
připojištění asistenčních služeb. Což jak předpokládám, ocení všichni.

Podnikatelům nabízíte i asistenční služby,
to není právě obvyklé…
Asistenční služby si podnikatelé mohou připojistit
ve dvou variantách. V té základní získají dva asistenční zásahy ročně, při nichž jim zajistíme příjezd,
práci technika spojenou s odstraněním nouzové
situace a následně i základní úklid místa pojištění.
A to do limitu 5 000 korun na jeden zásah. V rozšířené variantě pak navíc mohou využít ještě i právní
a daňovou asistenci v podobě telefonické konzultace
nebo IT konzultace, včetně opravy nebo úpravy
softwaru počítače prováděné IT technikem cestou
vzdáleného připojení. ■
MILAN KÁŇA

www.komora.cz
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POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ, MĚST A OBCÍ

Korporátní pojištění ušité přímo
pro Vaše podnikání
Nabízené oblasti v pojištění:
• Pojištění majetku – tvoří základ pojištění každé firmy. Komplexní pojistná ochrana, kterou nabízíme,
ošetřuje mimo krytí katastrofických škod i celou řadu
obvyklých výluk z pojistného krytí.

• Pojištění elektronických zařízení

• Pojištění přerušení provozu – je druhou základní
složkou pojištění každé firmy.

• Pojištění kybernetických rizik

• Pojištění odpovědnosti za újmu – tento druh pojištění je neméně důležitou součástí komplexní ochrany
společnosti. V případě tohoto druhu pojištění provádíme důkladnou analýzu maximálních možných škod,
na jejíž základě doporučíme odpovídající limity plnění
a adekvátní spoluúčast.
• Pojištění motorových vozidel – nabízíme zprostředkování povinného ručení a havarijního pojištění včetně
všech možných doplňkových pojištění, např.: sedadel,
čelních skel, zavazadel, pojištění právní ochrany atd.
• Pojištění strojních zařízení

• Pojištění managementu společnosti
• Zemědělské pojištění

• Pojištění měst a obcí
• Stavebně-montážní pojištění
• Pojištění profesní odpovědnosti za újmu
• Pojištění ordinací
• Pojištění záruk
• Pojištění tuzemských i vývozních pohledávek pojištění proti riziku nezaplacení, prověřování a monitoring odběratelů a vymáhání pohledávek z obchodního styk.

Jak spolupráce s námi probíhá?

1.
3.

Risk management - zhodnotíme Vaši
situaci

Spravujeme pojistné smlouvy, řešíme
pojistné události - pečujeme o Vás

Obchodní partneři:

2.
4.

Vybereme nejvhodnějšího pojistitele
- navrhneme Vám nejvhodnější pojistná
řešení

Budujeme vztah založený na důvěře

NAŠI SUPERHRDINOVÉ

stanislava
kolářová

Něco o sobě: Vše co dělám,
dělám ráda. A proto i Vám
ráda pomohu s čímkoliv co
máte na srdci v rámci po-

Tel.: 775 713 660

jištění, spoření, ale i úvěru

E-mail: skolarova@astorieas.cz

nebo hypotéky. Jste-li mým
klientem či nikoliv, nehraje

Sídlo: Lužec 31, 441 01

roli.

Podbořany

Ozvěte se, ráda pomohu, poradím, zařídím.

Zaměřuji se především na: Životní a úrazové pojištění, pojištění motorových vozidel, majetkové pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění právní ochrany, stavební spoření a překlenovací úvěry,
hypoteční a hotovostní úvěry, doplňkové penzijní připojištění již od 0 let.

milena
tuzarová
Tel.: 605 124 324
E-mail: tuzarova@astorieas.cz
Sídlo: Bednáreček 10, 378
42 Nová Včelnice

V oboru pracuji: od r. 1994, v Astorii od r. 2020

Zaměřuji se především na: Zaměřuji se na životní pojištění,
pojištění vozidel, majetku a
podnikatelů. Pro zhodnocení
úspor mě moc baví investice.

Něco o sobě: Jsem vdaná, mám 2 děti. Ten mladší ještě studuje. Od jakživa jsem hodně sportovala. Od
baletu přes voleybal, atletiku a lyžování jsem se dostala k ženskému fotbalu a sním se podívala po světě.
Nyní bydlím 30 let na malé vesničce a ze sportu mi zůstali mí dva koňský miláčkové pro radost. Velmi
ráda se s nimi toulám po okolních lesích a loukách. Miluji slunce, teplo a jižní Itálii, kde mám dost přátel.

VERŠOVÁNÍ

Místo roušky respirátor,
stále pouštět ventilátor.
Vyhýbat se lidem.
Jak to všechno zvládat s klidem?
Na to máš své Astoráky,
jen si vzpomeň nad sporáky,
že tu nejsi na vše sám.
Starosti, ty přenech nám.
RaDla
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ZÁBAVA

KŘÍŽOVKA

Nová doba si žádá nová přísloví. A tak je jedno ukryté v dnešní tajence.
„Co můžeš …… (dokončení v tajence) dnes, neodkládej na zítřek.“
1. aktivní síťové zařízení
2. bezdrátové připojení
3. práce z domova
4. telekomunikační zařízení
5. počítačová síť pro komunikaci
6. zobrazovací zařízení
7. internetový vyhledavač
8. ani záporné ani kladné číslo
9. údaje, informace v PC

Krásné luštění přeje Radka Dlasková

Stali jsme se členem Asociace českých pojišťovacích makléřů.
Jsme rádi, že jsme přesvědčili představitele AČPM o našich kvalitách a přijetí do asociace si velice vážíme.

Asociace českých pojišťovacích makléřů je profesním sdružením právnických osob s možností přidruženého členství i fyzických osob. Jejím
posláním je ochrana společných zájmů členů a péče o spravdlivé uplatnění pojišťovacích makléřů na domácím pojistném trhu i v
mezinárodním měřítku. Asociace dbá na zvyšování profesionální úrovně členů, na etické rozměry vykonávané profese a na posilování
prestiže pojišťovacích makléřů.
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Centrála společnosti:

Teplice
Most
Chomutov

Litoměřice
Roudnice
nad Labem

Kladno

Beroun

Příbram

Písek

Jiříkov
Rumburk

Děčín

Mělník
Slaný

Liberec

Neratovice

Benešov

Jablonec
nad Nisou
Semily

Jičín

Vrchlabí

Jaroměř
Hradec
Králové

Trutnov
Náchod

Orlické Podhůří
- Rviště

Svitavy

Zbýšov

Mikulov

Brno

Blansko

Moravská
Třebová

Ústí
nad Orlicí

Rychnov nad Kněžnou

Dobruška

Solnice

Chrudim

Znojmo

Třebíč

Žďár
nad Sázavou

Choceň

Jihlava

Pardubice

Havlíčkův Brod

ostatní okresní města

města s obchodním zastoupením ASTORIE a.s.

Pelhřimov

Kutná Hora

Kolín

Nymburk

Mladá Boleslav

Česká Lípa

Roztoky u Prahy

Praha

Dobříš

Tábor

České Budějovice
Volary
Český Krumlov

Prachatice

Strakonice

Rakovník

Louny

Rokycany

Klášterec
nad Ohří

Plzeň

Ústí nad Labem

Rembrandtova 439/10, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 210 691
call centrum: 731 122 991

Sokolov
Karlovy Vary

e-mail: info@astorieas.cz

Cheb

Tachov

Domažlice
Klatovy

Dobršín

držitel ISO 9001 a 27001

Jeseník
Vikýřovice
Šumperk

Zábřeh na Moravě

Konice

Prostějov
Skalice
nad Svitavou

Vyškov

Hodonín

Břeclav

Krnov

Brodek
u Přerova

Bruntál

Olomouc

Přerov

Nová Dědina

Nezamyslice

Kroměříž

Zlín

Opava

Ostrava

Karviná

Frýdek-Místek

Rožnov
pod Radhoštěm

Havířov-Bludovice

Havířov

Nový Jičín

Valašské
Meziříčí

Loučka

Vsetín

www.astorieas.cz

