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• Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011  
 

 

 

 

•1 776 698 bytov * 
 

 

 

• * Zdroj: BIATEC 2/2018 Vývoj slovenského realitného trhu z regionálneho pohľadu 

 

 

 

 

 

Realitný trh v Slovenskej republike 



 

 

 

• Zdroj: ministerstvo dopravy a výstavby SR 
http://www.telecom.gov.sk/files/statistika_vud/vystavba/vystavba_vyvoj.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj počtu začatých a dokončených bytov 2000 - 2016 

http://www.telecom.gov.sk/files/statistika_vud/vystavba/vystavba_vyvoj.htm


• 1 776 698 + 76 483 = 1 853 181 bytov 

 

• „Podľa odhadov poisťovní je na Slovensku chránená poistením len 
asi tretina domácností. Štatistika poisťovne UNIQA vlani uvádzala 35 
percent poistených nehnuteľností a 45 percent domácností.“ * 

 

• Viac než 1 000 000 bytov bez poistenia!!! 

 

• * zdroj sme.sk (18.9.2018) 

Poistenie majetku FO v Slovenskej republike 



 

• Poistenie majetku pre FO aktuálne ponúka 14 poisťovateľov:  

 AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 

 AXA pojisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

 ČSOB Poisťovňa, a.s. 

 ERGO Poisťovňa, a.s. 

 Generali Poisťovňa, a.s. 

 Groupama Garancia poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  

 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group  

 Poštová poisťovňa, a.s. 

 UNIQA poisťovňa, a.s. 

 Union poisťovňa, a.s.  

 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 

Poistný trh poistenia majetku FO 



 

 Štatistický úrad SR 

 Slovenská asociácia poisťovní 

 Národná banka Slovenska 

 ??? 
 

 

 

Kde hľadať tie správne údaje? 



II. časť 



Typ poistenia majetku FO:  

Poistenie nehnuteľnosti 

Poistenie domácnosti 

Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti 

Poistenie zodpovednosti členov domácnosti 

Asistenčné služby 

Podmienky na trhu, čo sa ponúka v poistení majetku FO 



 

 

Predmet poistenia nehnuteľnosti: dom, rekreačný domy, byt, 
vedľajšie stavby, stavebné súčasti, stavebný materiál, príslušenstvo 
stavieb 

Predmet poistenia domácnosti: zabudované spotrebiče, nábytok, 
odevy, koberce, elektronické a optické prístroje, cennosti, umelecké 
diela a starožitnosti, športové potreby, motory v 
elektrospotrebičoch, kočíky, bicykle, domáce zvieratá. 

 

Typ produktu formou: balíčka alebo výber jednotlivých rizík 

Typ zmluvy: 1 PZ kryje 1 predmet poistenia alebo 1 PZ kryje viac 
predmetov poistenia 

Podmienky na trhu, čo sa ponúka v poistení majetku FO 



Hlavné rozdiely medzi poisťovateľmi sú:  

V územnom pokrytí 

V rozsahu krytia a v nastavení limitov poistného plnenia 

V ponuke výberu pripoistení 

V procese likvidácie PU 

V asistenčných službách 

Stav trhu, vyhovuje, niečo chýba, rozdiely poisťovní 



 

 

 

Novinky v oblasti doplnkových pripoistení: 

 pripoistenie kybernetických rizík 

 pripoistenie špeciálnych stavebných súčasti 

 pripoistenie straty nájmu 

 diferenčné pripoistenie 

Bonusy za komplexné poistenie majetku, prepoistenosť, škodový priebeh: 

 širší rozsah krytia 

 zľavy 

 

Rýchle dojednanie zmluvy / Online predaj 

Stav trhu - novinky, bonusy 



 

Základným účelom je poistná ochrana nehnuteľného majetku proti následkom 
rôznorodých nepredvídaných udalostí. 

 

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce živly na SR patria:  

 požiar 

 atmosferické zrážky 

 záplavy/povodeň 

 víchrica 

Na čo myslieť pri realizácii poistenia 



Pri realizácii poistenia sa posudzuje: 

stav 

charakter 

obývanosť 

lokalita poisťovanej nehnuteľnosti 

Potrebné vstupné údaje 



Stanovenie poistnej sumy nehnuteľnosti:  

zastavaná plocha v m² 

rozpočet projektu 

znalecký posudok 

materiálová charakteristika nehnuteľnosti 

Potrebné vstupné údaje 



Stanovenie poistnej sumy domácnosti:  

vyhotovenie domácnosti 

podlahová plocha 

druh nehnuteľnosti v ktorej sa domácnosť 
nachádza 

Potrebné vstupné údaje 



Čo ešte zaujíma poisťovateľov pri vstupe do poistenia: 

Nachádza sa nehnuteľnosť v zastavanej časti obce, je trvale 
obývaná, je využívaná na podnikanie? 

Z akého materiálu je vyhotovená strecha rodinného 
domu/chaty? 

Bola za posledných 10 rokov škoda spôsobená 
záplavami/povodňami?  

Bol v mieste poistenia alebo v jeho tesnej blízkosti 
zaznamenaný zosuv pôdy, alebo zosuv pôdy hrozí? 

 

 

 

Potrebné vstupné údaje 



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ 
 
 


