TISKOVÁ ZPRÁVA
V Praze, 29. 5. 2019

Počet kuřáků každoročně klesá. Vzdát se
cigaret se jim vyplatí.
Poslední květnový den je každoročně vyhlašován jako Světový den bez tabáku, čímž
Světová zdravotnická organizace (WHO) upozorňuje na vysokou celosvětovou spotřebu
tabáku. Postupně se však prosazuje snaha kouření omezit. Tento trend podporují i
pojišťovny. U MetLife mohou nekuřáci žijící zdravým životním stylem dosáhnout až 20 %
slevy při uzavírání životního pojištění.
Podle odhadů kouří na celém světě zhruba 1,3 mld. lidí. Převažují mezi nimi muži, přičemž většina
z nich pochází ze zemí s nízkým HDP. Na Západě dlouhodobě posiluje trend od kouření upouštět,
případně alespoň opouštět tabákové výrobky a volit alternativní metody, jako jsou elektronické
cigarety. „Lidé si mnohem víc uvědomují rizika spojená s konzumací tabáku. Nemluvíme přitom
pouze o rakovině plic, kuřáci jsou všeobecně náchylnější k civilizačním a jiným chorobám.
Dokonce i pasivní kouření výrazně zvyšuje riziko infarktu či mozkové mrtvice. Kuřák si navíc
každou vykouřenou cigaretou zkracuje život o 3 až 15 minut,“ vysvětluje František Špulák,
Marketing and Communication Executive pojišťovny MetLife.
Ročně zemře po celém světě vlivem kouření téměř pět milionů osob, v České republice tvoří úmrtí
v důsledku konzumace tabáku zhruba pětinu celkového počtu. Kuřáků je u nás okolo dvou milionů
a ročně zvládnou vykouřit přes dvacet miliard cigaret, tj. v průměru necelých 30 cigaret denně.
Při průměrné ceně krabičky 100 Kč za 20 cigaret utratí takový kuřák měsíčně za cigarety zhruba
4 500 Kč. Cena tabákových výrobků se stále zvyšuje a odpustit si cigaretu a vykročit vstříc
zdravému životnímu stylu se tak může kuřákům výrazně vyplatit nejen po zdravotní stránce.
„Pokud nekouříte, prospíváte tím nejen svému zdraví, ale také rodinnému rozpočtu. Nekuřáci
navíc mají výhody i při uzavírání životního či úrazového pojištění. Některé pojišťovny, a MetLife
mezi nimi, totiž poskytují zajímavé slevy pro všechny, kdo zastávají zdravý životní styl,“ říká
František Špulák z pojišťovny MetLife.
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Informace pro editory
Pojišťovna MetLife (MetLife Europe d.a.c.) nabízí své služby v České republice od roku 1992. Dlouhodobě se
umisťuje v žebříčku top deseti nejvyužívanějších pojišťoven v oblasti životního pojištění. MetLife Europe d.a.c. je
dceřinou společností MetLife, Inc., která vznikla již v roce 1868 a v současnosti spravuje pojistky 100 milionů klientů
ve více než 40 zemích světa. Široká produktová nabídka zahrnuje zejména investiční životní pojištění, úrazové
pojištění, speciální druhy pojištění pro ženy nebo děti či zaměstnanecké benefity.

