
HLAVNÍ POJMY V OBLASTI 
POJIŠŤOVNICTVÍ 

• Obmyšlená osoba je osoba nebo podnik, které uvádí pojistná smlouva jako příjemce pojistného plnění v 

případě pojistné události. Obmyšlenou osobou nemusí být pojištěnec/pojistník a v pojistné smlouvě může 

být uvedeno více obmyšlených osob. 

• Osoba nárokující pojistné plnění je buď obmyšlená osoba nárokující pojistné plnění v rámci pojistné 

smlouvy, nebo osoba či podnik nárokující pojistné plnění proti obmyšlené osobě, je-li takový nárok zahrnut v 

pojistné smlouvě. 

• Zpracování pojistných událostí je proces zpracování pojistné události nahlášené v souladu s pojistnou 

smlouvou. 

• Kalkulace je proces poskytnutí kalkulace pojištění potenciálnímu pojištěnci/pojistníkovi. 

• Uzavření smlouvy je okamžik zahájení platnosti pojištění. 

• Pojištění je sdílení a přenos rizika v zájmu zajištění finanční ochrany před možností vzniku pojistné události. 

Existuje mnoho druhů pojištění. Výrazem pojištění se může rozumět také zajištění. 

• Pojistná smlouva je smlouva o pojištění uzavřená mezi pojišťovnou a pojištěncem/pojistníkem. 

• Účastníci pojistného trhu nebo účastníci jsou zprostředkovatel, pojišťovna nebo zajišťovna. 

• Pojištěncem/pojistníkem se rozumí fyzická osoba nebo podnik, na jehož jméno je pojistná smlouva 

vystavena. Potenciální pojištěnec/pojistník se může obrátit na zprostředkovatele, pokud chce sjednat 

pojištění, nebo přímo na pojišťovnu či prostřednictvím internetových stránek pro srovnávání cen.  

• Pojišťovny (také označovány jako pojistitelé) poskytují pojištění pojištěncům/pojistníkům za úplatu neboli 

pojistné. Pojišťovna může být také zajišťovnou.  

• Zprostředkovatelé pomáhají pojistníkům a pojišťovnám při sjednání pojištění. Mohou poskytovat 

poradenství a vyřizovat pojistné události. Mnoho pojistných a zajišťovacích smluv je uzavíráno přes 

zprostředkovatele. 

• Správa pojistných smluv je proces spravování a vedení pojistné smlouvy po jejím uzavření. 

• Pojistné je částka, kterou musí pojištěnec/pojistník pojišťovně v souladu s pojistnou smlouvou zaplatit. 

• Zajišťovny poskytují pojištění jiné pojišťovně nebo zajišťovně. Tomuto pojištění se říká zajištění. 

• Obnovením se rozumí proces, kdy pojišťovna v souladu s pojistnou smlouvou poskytne 

pojištěnci/pojistníkovi kalkulaci na nové pojištění, které nahradí to stávající, po jeho vypršení.  



HLAVNÍ ÚDAJE V OBLASTI OCHRANY 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

• Obecným nařízením o ochraně osobních údajů se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 a vnitrostátní právní předpisy o ochraně osobních údajů platné v příslušných členských státech EU, 

kde Marsh sídlí. 

• Správcem údajů se rozumí subjekt, který shromažďuje a uchovává osobní údaje. Rozhoduje o tom, jaké 

osobní údaje o vás bude shromažďovat a jak budou tyto osobní údaje využívány. Správcem údajů by mohl 

být jakýkoli z účastníků pojistného trhu, který používá vaše osobní údaje pro účely stanovené v Jak 

používáme vaše osobní údaje a komu je předáváme. 

• Zpracovatel údajů je subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce údajů. 

• Osobními údaji se rozumí jakékoli údaje, na základě kterých může být zjištěna vaše totožnost a které se vás 

týkají. Mohou zahrnovat údaje o pojistných událostech, které jste nahlásili 

• Zpracovávání osobních údajů zahrnuje shromažďování, používání, uchovávání, zpřístupnění nebo výmaz 

vašich osobních údajů. 

 


