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poradna pojištění

V současnosti je častým 
jevem nesprávné nebo 
nedostatečné pojištění 
nemovitosti a domácnosti. 
Nepodceňte proto jeho 
správný výběr a dobře se 
informujte o všech jeho 
aspektech.

Při pojišťování bytu či domu 
je nejdůležitější si uvědomit, 
zda se má pojistka týkat 

jen samotné nemovitosti, nebo 
také jejího zařízení a vybavení. 
„U většiny pojišťoven se 
můžeme setkat s termíny 
pojištění domácnosti a pojištění 
nemovitosti. Pojištění nemovitosti 
se vztahuje na nemovité části 
stavby od podlah až po střechu, 
včetně oken, potrubního systému 
a podobně. Nábytek, osobní cenné 
věci, elektronika a další majetek 
uvnitř nemovitosti zase spadá pod 
pojištění domácnosti,“ vysvětluje 
finanční specialista společnosti 
Poutko Zbyněk Kočiš. Pojištění 
domácnosti pokrývá i majetek, 
který nemusí být nutně přímo 
v bytě. Pojistka zpravidla zahrnuje 
také uzamčené nebytové prostory, 
jako jsou sklepní kóje či garážové 
boxy ve společných prostorách 
bytu. Na zahradě zase nábytek 
či gril. Oba typy pojištění se pak 
vztahují jak k bytu, tak k domu. 
Komplexní pojištění bydlení 
poskytuje právě jejich kombinace. 
Obecně pojištění domácnosti 
pokrývá škody, které vzniknou 
krádeží nebo živelní pohromou. 
Základní pojištění nemovitostí 
se týká například škod, které 
způsobil požár, výbuch, přímý 

odborník
radí
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Pokud máte nemovitost 
v přízemí či rodinný 
dům, určitě si pojistěte 
povodeň/záplavu. 
i když nemáte majetek 
blízko vody, může vás 
překvapit přívalový 
déšť. U přízemních 
bytů tak může být 
pojištění o něco dražší, 
ale určitě se vyplatí 
myslet na všechna 
rizika. nezapomeňte, 
že každá pojišťovna 
přistupuje k jednotlivým 
pojistným rizikům jinak, 
určitě je tedy dobré 
udělat porovnání více 
pojišťoven.

úder blesku, povodeň, vichřice 
nebo krupobití, sesuv půdy či 
sněhová lavina, zřícení skal nebo 
pád stromů.

Správné nastavení
Zejména při pojištění domácnosti 
je třeba dbát na správnou výši 
pojistných částek. „Hodnotu 
majetku by si měl každý 
pečlivě spočítat 
a pojišťovat jej v celé 
výši. Častý nešvar, 
který souvisí se 
snahou platit 
na pojistném 
co nejméně, 
je takzvané 
podpojištění majetku. 
Tedy podhodnocení jeho 
ceny a pojištění na menší částku. 
V případě pojistné události 
pak nelze počítat s tím, že bude 
majiteli vyplacena dostatečná 
částka na pořízení nového 
vybavení. Pojišťovny navíc mohou 
podpojištění i penalizovat,“ 
popisuje Kočiš s tím, že v takovém 
případě pak hrozí, že majiteli 

nebude vyplacena ani celá 
pojistná částka, ale třeba jen její 
polovina.
Ideální je proto udělat si před 
sjednáním pojistky úplný soupis 
všeho, co doma je, a připsat si 
k jednotlivým položkám jejich 
cenu. Kromě dražšího vybavení, 
jako je lednice, televize nebo 

sedací souprava, nezapomeňte 
ani na další vybavení, které 

doma máte, jako jsou 
obrazy, knihy a další. 

Méně častým 
jevem je takzvané 
přepojištění, tedy 
nadhodnocení 

ceny vybavení 
domácnosti. Pojistit si 

domácnost na vyšší částku, 
než je ta skutečná, se stejně 
jako u podpojištění nevyplatí. 
Na papíře sice uvidíte vyšší 
pojistné plnění, pojišťovna ho 
však v případě pojistné události 
nevyplatí. Nejenže na této 
praktice v podstatě nelze vydělat, 
navíc na pojištění zaplatíte více, 
než byste museli. n

Majetek 
v bezpečí

 Dejte si pozor  
 na přepojištění,  

 které se vám prodraží   
 na pravidelných  

 platbách.
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