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Před 20 minutami

Spotřebitelská sdružení žalují Českou pojišťovnu a Generali kvůli
neoprávněným poplatkům

Praha

Spotřebitelské organizace Asociace občanských poraden a Podvedení klienti podávají žalobu na Českou
pojišťovnu a pojišťovnu Generali. Podle organizací pojišťovny protiprávně vybírají poplatky v investičním
životním pojištění a měly by s tím přestat. Česká pojišťovna však podle dřívějšího vyjádření pochybení odmítala.
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Rozhodnutí finančního arbitra a soudů o nesprávně účtovaných poplatcích se mohou podle těchto organizací
svými důsledky dotýkat bezmála dvou milionů pojistných smluv. „Institut hromadné žaloby stále v českém
právním řádu chybí, takže jsme podali žalobu, která má alespoň zabránit České pojišťovně a Generali vybírat
nezákonně poplatky spojené s investičním životním pojištěním. Opíráme se o rozhodnutí finančního arbitra i
obecných soudů. Věříme proto, že rychle uspějeme, a ochráníme tak podvedené klienty. Na předžalobní výzvu
Česká pojišťovna neodpověděla, dnes nebo zítra (ve středu) podáme žalobu,“ uvedl člen výboru spolku Podvedení
klienti Jiří Chvojka. 

Obvodní soudy pro Prahu 1 a Prahu 2 podle advokáta Jana Dáni opakovaně konstatují neplatnost klíčových pasáží
pojistných podmínek smluv České pojišťovny i Generali, k tomu jsou stovky rozhodnutí finančního arbitra ve
prospěch poškozených klientů. „Nechceme, aby byli klienti ještě více poškozeni v rámci oznámené fúze České
pojišťovny a Generali,“ dodal Dáňa.
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Největší množství soudních rozhodnutí se týká smluv České pojišťovny. Podle informací spolku ve sporech s touto
pojišťovnou zatím ani v jednom případě arbitr nerozhodl v neprospěch klienta, pokud se spor týkal smlouvy
investičního životního pojištění uzavřené v období mezi roky 2005 a 2013.

Soudy v tuto chvíli řeší stovky žalob a považují již judikaturu za ustálenou. Mimo již pravomocného
precedenčního rozhodnutí Městského soudu v Praze (https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2440201-soud-zrusil-dalsi-

zivotni-pojisteni-spor-se-vede-o-zda-se-neplatnost-tyka-i) o pojistné smlouvě Flexi Pojišťovny České spořitelny soudy poté v
krátké době rozhodly o neplatnosti pojistných smluv České pojišťovny a pojišťoven MetLife, Generali a AXA.

ČNB prý nemá v kompetencích posuzovat jednotlivé
smlouvy
Spotřebitelské organizace teď proto vyzývají ČNB, aby začala situaci řešit. Situací se v květnu zabýval i podvýbor
pro ochranu spotřebitele Poslanecké sněmovny, který centrální banku požádal o informaci o způsobu řešení
spotřebitelských stížností na nesprávně účtované poplatky a náklady a nesprávně stanovené odkupné a odbytné v
produktech investičního životního pojištění.

ČNB již dříve sdělila, že jedná v rámci své činnosti v mezích svých zákonných pravomocí, do kterých nespadá
posuzování platnosti smluvního ujednání mezi pojišťovnami a jednotlivými klienty.

ODKAZ

„Závadných“ životních pojištění může být až milion,
tvrdí poškození. Podle nich jde o obří systémový
problém (https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2411101-zavadnych-zivotni-pojisteni-

muze-byt-az-milion-tvrdi-poskozeni-podle-nich-jde-o)

Hlavní zprávy  (/)

Erdogan odmítl prodloužit příměří s Kurdy v Sýrii. Čeká ho schůzka s Putinem
(https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2956184-v-syrie-konci-vratke-primeri-mezi-turky-a-kurdy-erdogan-bude-jednat-s-putinem)

Na severovýchodě Sýrie vyprší v devět hodin večer našeho času pětidenní příměří mezi tureckými vojáky a
syrskými kurdskými milicemi. Ty se podle tureckého prezidenta stále stahují od hranice, Recep Tayyip Erdogan
přesto odmítl francouzský návrh na prodloužení klidu zbraní. V úterý bude o situaci jednat se svým ruským
protějškem Vladimirem Putinem.
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Ruská média ostře kritizují prohlášení BIS o špionážní síti. Koudelku prý
prezident Zeman „rozbil napadrť“
(https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2956304-ruska-media-ostre-kritizuji-prohlaseni-bis-o-spionazni-siti-koudelku-pry-prezident)

Za nepodložený útok na Rusko inspirovaný západními mocnostmi označují ruská média pondělní oznámení
ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky o odhalení ruské špionážní sítě v České
republice. Komentáře poukazují na dřívější kritické stanovisko prezidenta Miloše Zemana vůči české
kontrarozvědce, jejíž vývody český prezident svou kritikou „rozbil napadrť“.

Na trůnu jmen stále sedí Eliška s Jakubem. Letos bodují i Amálie či Antonín
(https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2956340-na-trunu-jmen-stale-sedi-eliska-s-jakubem-letos-boduji-i-amalie-ci-antonin)

Letos v lednu přišlo v Česku na svět zhruba devět tisíc dětí, nejčastěji dostaly jména Eliška a Jakub. Celkem dali
rodiče svým ratolestem 582 různých chlapeckých a 678 dívčích jmen. Uvádí to Český statistický úřad (ČSÚ),
který žebříček popularity dětských jmen tradičně zveřejňuje u příležitosti Evropského dne statistiky.
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