Peníze nebo život(ní pojištění)
Společnost Cedima přišla s neočekávanou nabídkou dalšího benefitu- KŽP (Kapitálové životní
pojištění) od České pojišťovny.Pro každého zaměstnance měsíčně 300Kč na pojistné a 2x ročně
mimořádné vklady,které lze vybrat po 21 dnech.Vklady jsou úročeny 2% .
Je tato nabídka dalšího pojištění skutečně tak výhodná.Ano je- pro pojišťováka
(provize),pojišťovnu,které propadnou peníze při nedodržení smlouvy a pro firmu ,která ušetří při
vyplácení mimořádných vkladů,které nahradí mimořádné prémie, na sociálním a zdravotním pojištění.
A pro zaměstnance,který bude mít další pojištění jen pro to,aby si mohl vybírat mimořádné
vklady,které tím pádem nejsou započítávány do průměrné mzdy ani do příjmů pro výpočet důchodu
to zas není takové terno.

Stát se snaží ucpat všechny díry, kterými mu zbytečně utíkají peníze. Jedním místem mu
však mizí stamiliony korun. Je ukryté pod životním pojištěním, které stát podporuje
úlevami na dani a odvodech, aby podpořil spoření na stáří. Zákon ale dovoluje vybrat
úspory mnohem dřív, než se člověk stane penzistou. Státní podpora tak přichází nazmar.
Nárůst zájmu o mimořádné výběry podle něj souvisí s hospodářskou krizí. Firmy se stále
potýkají s jejími důsledky a jen málokterá má peníze na to, aby zvedala svým pracovníkům
mzdy. Podniky však zároveň chtějí své lidi ocenit, a hledají tak proto nejlevnější způsob,
jakým to jde.
Pojišťovny vyšly této "poptávce" vstříc a ve velkém začaly firmy právě na možnost
mimořádných výběrů upozorňovat. Jejich zájem je jasný. Agenti mají z každé smlouvy
provize a pojišťovny zisky.
Zatímco ale z penzijního připojištění nelze peníze vybrat před dosažením věku 60 let, u
životního pojištění to tak být nemusí. Část úspor lze totiž inkasovat už měsíc po jejich
uložení, i když mimořádným výběrem přichází klient o část peněz.
Podle pojišťoven má tato možnost sloužit ke krytí nečekaných událostí, jako je například
ztráta zaměstnání či povodeň.
Otázka je jak dlouho bude stát toto „přilepšování“ tolerovat.
V roce 2010 uvalil (stát) na mimořádné výběry 15% srážkovou daň.
Původní záměr zajistit člověk na stáří se tak díky české vychytralosti stal prostředkem k legálnímu
daňovému úniku.
Pojištění není skutečným pojištěním (částka 10 000 při úmrtí je k smíchu),ale pouze nástrojem
k získání dalších klientů pojišťovny ,kteří by za normálních okolností o tento produkt neměli zájem.

Je to jako koupit si osobní automobil a vozit v něm štěrk ,jak kdosi vtipně napsal v diskuzi o tomto
tématu.
Společnost samozřejmě zdůrazňuje ,že se jedná o výhodný produkt,ale zároveň připouští možnost do
„systému“ nevstoupit.Záleží tedy na každém zaměstnanci a jeho rozhodnutí.
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