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Modernizace domu nekončí úklidem, ale upravenou 

pojistkou, vysvětluje Slavia pojišťovna 

 

Praha, 30. března 2022  

Optimisté odhadují, že ze všech majetkových smluv je jich v pojišťovnictví polovina 
podpojištěná. Pesimisté pak k tomu dodávají, že podpojištěných je kolem 80 procent 
smluv. S tím, jak se v poslední době zvyšovaly ceny stavebního materiálu, nabývá 
téma podpojištění další rozměr. Na trhu se dnes přitom setkáte i se smlouvami, které 
nikdo neupravoval deset let. Slavia pojišťovna doporučuje revizi majetkových smluv 
jednou za dva roky.  

„Lidé si modernizují své domy, přistavují garáže, rekonstruují koupelny a kuchyně, ale 
zhodnocení svého majetku ne vždy promítají do smluv s pojišťovnou,“ tvrdí produktový 
ředitel Slavia pojišťovny Ladislav Bělina. „Vím o klientovi, který si postavil nový plot za 
několik desítek tisíc korun, ale zapomněl na jeho pojištění. Že to byla chyba zjistil až poté, 
když mu na něj spadl strom a od svého pojistitele dostal pouze pět tisíc korun, protože si 
platil pojistku se starým plotem, který už skoro za nic nestál,“ popisuje Bělina. 

Podpojištění je stav, kdy je předmět pojištěn na nižší částku, než je jeho vlastní hodnota. 
Důvodem může být touha po nižším poplatku za pojištění nebo nesprávné ocenění svého 
vlastnictví.  

Pojištění nemovitosti si lidé platí proto, aby jim v případě pohromy, jako je povodeň, záplava, 
vichřice, požár nebo krupobití nezůstaly jen oči pro pláč. Uzavřou pojistnou smlouvu, 
disciplinovaně posílají pojistné a o nic víc ne nestarají. „Jenže ceny jejich bytů, domů nebo 
chat stále stoupají, takže za pár let mají svoji nemovitost zaručeně podpojištěnou,“ vysvětluje 
Ladislav Bělina a upozorňuje na to, že hodnotu své nemovitosti si určuje vždy zásadně její 
majitel. Pojišťovna to za něho udělat nemůže. Může mu však alespoň napovědět. „Proto má 
Slavia na svém webu kalkulačku a ta lidem, kteří o ceně svého majetku nemají žádnou 
představu, dokáže napovědět,“ dodává Bělina. 
 
 
Pro další informace kontaktujte:   

Slavia pojišťovna: Václav Bálek, tel.: 605 203 447, vaclav.balek@slavia-pojistovna.cz 

 

O společnosti Slavia pojišťovna a.s. 

Slavia pojišťovna, člen skupiny SPGROUP a.s. a expert na neživotní pojištění, staví na dlouholetých 

zkušenostech z pojišťovnictví, které sahají až do dob rakousko-uherské monarchie, do roku 1868. Je jedinou ryze 

českou pojišťovnou s tradicí na našem trhu již více než 150 let. Dnes patří mezi Top10 neživotních pojišťoven 

v České republice a patří mezi lídry v oblasti pojištění cizinců. Dlouhodobě se zaměřuje na zodpovědné řidiče, 

kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout zajímavé podmínky. Své služby poskytuje fyzickým osobám, 

živnostníkům, malým a středně velkým firmám, velkým korporacím či obcím a městům. Služby poskytuje i 

personálním agenturám a cestovním kancelářím. Prostřednictvím 18 poboček a více než stovky kontaktní míst 

obsluhuje více než 250 000 aktivních klientů. Ti mohou pojištění sjednávat, hlásit pojistné události či poskytovat 

fotodokumentaci k těmto pojistným událostem i plně online, přes webové stránky či on-line aplikace Slavia 

pojišťovny.  
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