Podpojišt?ní je jeden z nejv?tších problém? u pojišt?ní nemovitostí, rozd?líme ho:
Podpojišt?ní u domu
Podpojišt?ní u bytového domu
Podpojišt?ní u domácnosti
Podpojišt?ní domu
Co to je – podpojišt?ní domu?
U domu dojde k podpojišt?ní pokud je pojistná ?ástka nižší než reproduk?ní hodnota domu. Co je reproduk?ní hodnota je uvedeno v jiném
?lánku.
Vysv?tlení na p?íkladu.
B?žný rodinný d?m s p?dorysem 9m x 12m, jednopatrový s obytným podkrovím a bez podsklepení má obestav?ný prostor cca 600 m3.
Orienta?ní reproduk?ní hodnotu takového domu je možné zjistit jednoduchým výpo?tem 600 m3 x 6.000 K? = 3.600.000 K?.
Pro? 6.000 K? za m3 obestav?ného prostoru?
Tato cena zhruba a orienta?n? odpovídá dnešním cenám stavebních prací. Podívejte se do katalogu typových dom? nebo do standardu cen
prací ve stavebnictví.
Co se b?žn? stává?
D?m je pojišt?n na 1.800.000 K? a to m?že být z n?kolika d?vod?:
1. Pojistná smlouva „již n?co pamatuje“ a v dob? jejího uzav?ení byl 1.800.000 K? odpovídající.
2. P?i pojišt?ní z d?vodu neznalosti došlo k tomu, že byl d?m pojišt?n na tržní cenu – starší d?m v malé obci – to m?že být tržní cena.
3. Pojišt?ní bylo uzav?eno s myšlenkou, že v?tší škoda než 1.800.000 K? asi nenastane, a když ano, tak si za 1.800.000 K? vlastník domu
postaví n?co menšího a nového (nebo koupí byt,…).
Tak to jsou typické p?íklady a znamená to 50% podpojišt?ní, které se projeví takto:
K d?vod?m 1. a 2.
P?i menší škod? (vítr vezme pár tašek ze st?echy) - nahlásíte to pojiš?ovn?, pošlete fotky, rozpo?et od pokrýva?e a budete požadovat 7.000 K?
(tašky + práce pokrýva?e). Za pár dní, maximáln? týdn? obdržíte na ú?et požadované peníze a nic dalšího se ne?eší. Vše je OK.
Ale p?i v?tší škod? (vítr vezme 1/2 st?echy) – op?t to nahlásíte pojiš?ovn?, pošlete fotky, rozpo?et od pokrýva?e a budete požadovat 200.000 K?
(tašky + práce pokrýva?e). V tuto chvíli již p?ijede likvidátor pojiš?ovny, zjistí, že nemovitost není dostate?n? pojišt?na. Výplata ze strany
pojiš?ovny bude krácena 50%, tj. na 100.000 K?, takže zbylých 100.000 K? musíte zaplatit z vlastního.
K d?vodu 3.
Zde se dostaví zklamání ješt? v?tší. Dojde k rozsáhlému požáru, d?m bude i staticky narušen a bude nutná demolice. Pojiš?ovna vyplatí 50% z
1.800.000 K?, tj. 900.000 K? a vy musíte ješt? nemovitost zbourat a su? odklidit. Kolik zbyde na po?ízení n??eho menšího a nového? Hodn?
málo.
Podpojišt?ní bytového domu
Co to je – podpojišt?ní bytového domu?
U bytového domu dojde k podpojišt?ní, pokud je pojistná ?ástka nižší než reproduk?ní hodnota domu. Co je reproduk?ní hodnota je uvedeno v
jiném ?lánku.
Vysv?tlení na p?íkladu.
Bytový d?m s 16 byty má obestav?ný prostor v?etn? sklepa a p?dy cca 5.800 m3. Orienta?ní reproduk?ní hodnotu takového domu je možné
zjistit jednoduchým výpo?tem 5.800 m3 x 5.000 K? = 29.000.000 K?.
Pro? 5.000 K? za m3 obestav?ného prostoru?
Tato cena zhruba a orienta?n? odpovídá dnešním minimálním cenám stavebních prací u vícebytových dom?.
Co se b?žn? stává?
D?m je pojist?n na 19.000.000 K? a to m?že být z n?kolika d?vod?:
1. Pojistná smlouva „již n?co pamatuje“ a v dob? jejího uzav?ení bylo 19.000.000 K? odpovídající.
2. Na sch?zi SVJ se odehrála debata a polovin? vlastník? se zdálo, že platit 14.000 K? ro?n? za pojišt?ní domu je moc a pojistnou ?ástku
m?žeme snížit, protože v?tší škoda než 19.000.000 K? nem?že nastat, a tato ?ástka by na opravu jist? sta?ila.
To znamná, že pojistná ?ástka je o cca 30% nižší než má být.
K d?vodu 1. i 2.
P?i menší škod? (vítr vezme pár tašek ze st?echy) - nahlásíte to pojiš?ovn?, pošlete fotky, rozpo?et od pokrýva?e a budete požadovat 7.000 K?
(tašky + práce pokrýva?e). Za pár dní, maximáln? týdn? obdržíte na ú?et požadované peníze a nic dalšího se ne?eší. Vše je OK.
Ale p?i v?tší škod? (vítr vezme 1/2 st?echy) – op?t to nahlásíte pojiš?ovn?, pošlete fotky, rozpo?et od pokrýva?e a budete požadovat 500.000 K?
(tašky + práce pokrýva?e). V tuto chvíli již p?ijede likvidátor pojiš?ovny, zjistí, že nemovitost není dostate?n? pojišt?na. Výplata ze strany
pojiš?ovny bude krácena 30%, tj. na 350.000 K?, takže zbylých 150.000 K? musíte zaplatit z vlastního (z fondu údržby).
A co p?edseda a výbor SVJ nyní uslyší na sch?zi?
Úpln? n?co jiného než p?ed lety, když se pojišt?ní ?ešilo. Podle pojistných podmínek pojiš?oven je totiž odpov?dnost za stanovení pojistné
?ástky na tom, kdo za SVJ smlouvu podepsal. Je také možné, že se o 150.000 K? pod?lí výbor, tedy o ?ástku, kterou pojiš?ovna nevyplatí z
d?vodu podpojišt?ní.
?ím je d?m v?tší, tím bývá i rozdíl v pojistné ?ástce a reproduk?ní hodnot? v?tší. To znamená, že podpojišt?ní je ješt? vyšší a p?ípadný rozdíl ve
výši škody a pojistným pln?ním je také v?tší. Pojišt?ní odpov?dnosti výboru m?že, ale také nemusí být ?ešením.
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Podpojišt?ní domácnosti
Co to je – podpojišt?ní domácnosti?
U domácnosti dojde k podpojišt?ní, pokud je pojistná ?ástka nižší než nové ceny vybavení domácnosti. Co je nová cena je uvedeno v jiném
?lánku.
Vysv?tlení na p?íkladu.
Postupn?, v pr?b?hu let si vybavíte byt a jeho vybavení i ?áste?n? obm??ujete. Jen málokdo si uv?domuje a p?ípadn? spo?ítá, kolik pen?z do
vybavení bytu (domácnosti) již investoval. Vemte v úvahu úpln? všechno co ve vybavení domácnosti máte, ano všechno, v?etn? oble?ení.
Pojistná ?ástka by m?la odpovídat takové sum?, abyste si mohli v p?ípad? škody vše koupit znovu.
To je v podstat? ne?ešitelné - velmi náro?né.
T?žko budete po?ítat všechny ponožky, lži?ky,… Proto pojiš?ovny tento úkol usnad?ují tím, že stanovují doporu?enou pojistnou ?ástku na m2
domácnosti. Minimum je 4.500 K? na m2 u b?žn? vybavené domácnosti.
Pozor hodnotn?jší obrazy, šperky, historický nábytek, hudební nástroje,… s hodnotou zpravidla vyšší než 20.000 K? za kus musí být ?ešeny
zvláš? a individuáln?.
Co se b?žn? stává?
Živel (ohe?) poni?í domácnost – k náhrad? m?žete nárokovat vše, ale jen n?které pojiš?ovny vám vyplatí tolik, aby bylo možné koupit v?ci nové.
Pro??
Jsou pojištovny, které zohled?ují opot?ebení, stá?í v?cí.
A pokud bude z?ejmé, že vybavení domácnosti nebo její plocha je v?tší než pojistná ?ástka, pak se op?t uplatní podpojišt?ní, které je
popsané výše, nap?íklad u domu.

Možná se vám to nelíbí, ale takto to funguje a je pot?eba s tím po?ítat, nebo pojistku správn? nastavit.
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