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Vinou štátu
asi zdražie
poistenie
Z každej poistky majú poisťovne
odviesť osem percent štátu, pre
ľudí sa ceny zvýšia o 12 percent
BRATISLAVA. „Povedzte mi,
kde berieme peniaze obyčaj-
ným ľuďom?“ opýtal sa ne-
dávno premiér Robert Fico
a odpovedal si: ,,Nikde. My
peniaze hľadáme tam, kde sú,
u bohatých, v bankách a mo-
nopoloch.“
V stredu však vláda zahla-

sovala za to, aby sa z každej
neživotnej poistky platil špe-
ciálny odvod. A teda aby kaž-
dý človek, ktorý vlastní dom,
byt, auto alebo sa chce poistiť
pred vycestovaním do hôr,
zaplatil viac.
Zmeny majú platiť od ja-

nuára a štát počíta s tým, že
vyzbiera takmer 56 miliónov
eur ročne. Poisťovne stále dú-
fajú, že politici ustúpia.

Všetci bezvýnimky
Nový odvod vo výške osem

percent z prijatého poistného
sa bude platiť zo všetkých ne-
životných poistiek.
Patria k nim poistenia do-

mu, bytu, domácnosti, zod-
povednosti za škodu, havarij-
né poistky, cestovné poistky,
ale aj poistky, ktoré platia fir-
my, aby ochránili svoj maje-
tok. Z povinných zmluvných
poistení sa už odvod platí,
zmeny sa ichnedotknú.
Poisťovne majú odvod po-

sielať každé tri mesiace, pr-
výkrát v apríli budúceho ro-
ku. Musia ho zaplatiť zo všet-
kých peňazí, ktoré vyberú, to
znamená aj z tých poistiek,
ktoré uzatvorili ľudia pred
zmenou a do ktorých je veľmi
nepríjemné zasahovať.
„Ak tento zákon naozaj

prejde, poisťovne budú mu-
sieť zahrnúť odvod do ceny

svojich poistiek, inak by ne-
prežili. Naši ekonómovia vy-
počítali, že aj keď je odvod
osempercentný, poistky by
mali zdražieť až o 12 percent,
aby sa do ceny zarátali aj všet-
ky administratívne povin-
nosti a ďalšie náklady,“ hovo-
rí Jozefína Žáková, generálna
riaditeľka Slovenskej asociá-
cie poisťovní.
V takom prípade by ľudia,

ktorí platia za poistenie bytu
sto eur ročne, zaplatili po no-
vom 112 eur. Podobne ľudia,
ktorí majú havarijnú poistku
auta 400 eur ročne, by platili
448 eur. Dotklo by sa to aj ro-
dín, ktoré si platia cestovné
poistenie, keď idú napríklad
na lyžovačku. Kým podľa ak-
tuálneho cenníka komerčnej
poisťovne Union by štvor-
členná rodina zaplatila zhru-
ba 20 eur za týždeň, po zdra-
žení 22,40 eura. Odvod by za-
siahol všetkých, ktorí si v sú-
časnosti vybavujú hypotéky.
Banky vyžadujú, aby bola
každá nehnuteľnosť, na ktorú
dávajú úver, poistená.
„Vláda hrubo zasahuje do

cenotvorby neživotných pro-
duktov, čo sa musí prejaviť
v cenách poistenia. Náklady
pre poisťovne sa zvýšia o viac
ako osem percent. Ako presne
sa upravia ceny, aktuálne
analyzujeme,“ uvádza hovor-
kyňa poisťovne Groupama
Martina Cvachová.

Zrušia starézmluvy?
Okrem zvyšovania cien

musia poisťovne vymyslieť aj
to, čo urobia s poistkami, kto-
ré si ľudia už roky platia.
V nich vyšší odvod nie je za-

hrnutý, no poisťovne ho za-
platiťmusia.
„Tam je to problematické,

poisťovne zrejme budú oslo-
vovať ľudí a upravovať s nimi
zmluvy. Lenže neviem, ako
ľudia prijmú, že namiesto sto
eur budú musieť odrazu za-
platiť 112 eur,“ naznačuje Žá-
ková, že sa možno zvýšia aj
ceny starých poistiek.
Zákon hovorí, že poisťovňa

môže zrušiť poistku a vypo-
vedať zmluvu najneskôr šesť
týždňov predtým, ako sa
skončí poistné obdobie. ,,Mô-
že to urobiť aj v prípade, ak
nedošlo k porušeniu zmluvy,“

vysvetľuje Igor Augustinič,
advokát z kancelárie bpv
BraunPartners.
Množstvo poistiek sa uzat-

vára na jeden rok, takže pois-
ťovňa by pred skončením po-
istného obdobia mohla zmlu-
vu jednostranne ukončiť.
,,Skôr si však myslím, že

poisťovne sa budú snažiť kli-
entov presvedčiť, aby uzavreli
nový poistný produkt, ktorý
už bude zohľadňovať aj zvý-

šené náklady poisťovne. V ta-
kom prípade by pôvodný po-
istný produkt nezanikol jed-
nostranne, ale po vzájomnej
dohode,“ hovorí Augustinič.
Bežný človek si ani nemusí

uvedomiť, prečo chce pois-
ťovňa meniť jeho poistku a že
bude ponovomplatiť viac.

Poisťovne lenstrašia?
Ministerstvo financií na če-

le s Petrom Kažimírom to tak

tragickynevidí.Odvolávasana
to, že sa na poisťovacie služby
nevzťahuje DPH, preto sa aj vo
svete od poisťovní vyberajú
rôzne iné dane či poplatky od
jednéhodo 30percent.
„Záleží na poisťovniach,

ako k zmenám pristúpia. Ne-
musia automaticky zvyšovať
ceny,alemôžuznížiťsvojzisk,
optimalizovať svoju činnosť
znížením nákladov, naprí-
klad na sprostredkovateľov,“
uvádza pre SMEministerstvo.
Štát nepredpokladá, že by

sa ceny poistiek v budúcnosti
výrazne menili, alebo že by sa
poisťovalo menej ľudí. Na tr-
hu je vysoká konkurencia,
preto si poisťovne akékoľvek
zdražovanie dobre premyslia,
dodávaministerstvo.
Najväčšiu časť neživot-

ných poistení tvoria majet-
kové poistenia. V roku 2015
bolo aktuálnych vyše 2,6 mi-
lióna zmlúv na poistenia ne-
hnuteľností či domácností.
Početnú skupinu tvoria aj po-
istenia zodpovednosti za ško-
du a tiež poistenia úrazu
a choroby.

JanaTrebulová © SME
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Turecku znížili rating
do špekulatívneho pásma
NEW YORK.MedzinárodnáratingováagentúraMoody's
znížila rating Turecka do špekulatívneho pásma, čo sa po-
važuje za ďalší úder ekonomike krajiny, ktorou otriasli te-
roristické útoky, pokus o vojenský prevrat a diplomatické
spory s Ruskom.Ratingová agentúra zhoršila hodnotenie
úverovej spoľahlivosti Turecka o jeden stupeň, čímkrajina
prišla o rating v investičnompásme. Tento krok bymohol
pre Ankaru znamenať vyššie nákladyna požičiavanie si.

(sita)

Ovčie a kozie produkty sa kupujú
BRATISLAVA. Záujemo ovčiea kozieproduktyzostrany
spotrebiteľov sa zvyšuje. Skonštatovali to zástupcovia Ko-
moditnej rady pre ovce a kozyMinisterstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR. Ako ďalej zástupcovia poľnohos-
podárov informovali, celková produkcia ovčiehomlieka
v minulom roku dosiahla 11 718 ton. Ide o druhúnajvyššiu
produkciu ovčiehomlieka od vstupu doÚnie. (sita)
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400 eur
ročne

100 eur
ročne

10 eur
osoba/týždeň

448 eur
ročne 

112 eur
ročne 

11,20 eur
osoba/týždeň

Teraz Teraz TerazPo novom Po novom Po novom

O koľko stúpnu ceny poistiek
Poisťovne avizujú, že osempercentný odvod môže zvýšiť cenu poistiek až o 12 percent. To by znamenalo:

Štát chce takto vyzbierať takmer 56 miliónov eur ročne.
Nový odvod zasiahne všetky neživotné poistky, teda aj:

n havarijné poistenie
n poistenie nehnuteľnosti
n poistenie domácnosti

n poistenie zodpovednosti za škodu
n poistenie majetku a zodpovednosti 
     za škodu podnikateľov

n poistenie malých plavidiel
n samostatné úrazové poistenie
n cestovné poistenie

Zdroj: návrh zákona o poisťovníctve, jat / foto - fotolia, graf sme/mz

Lacnejšie lety do USA sú už reálne
Nízkonákladové letecké
spoločnosti plánujú lietať
dozámorianamenších,
aleúspornejších
lietadlách.Zákazníkov
čakajú lacnejšie letenky,
aleajnižší komfort letu.

BRATISLAVA. Cestujúci si
budú musieť zvykať na men-
šie stroje. Rysuje sa zmena,
ktorá má čiastočne nahradiť
veľkokapacitné lietadlá men-
šími, ale úspornejšími. Tieto
lietadlá budú zatiaľ lietať len
medzi Európou a Spojenými
štátmi americkými. Ako pr-
vá o menšie lietadlá prejavila
záujem tretia najväčšia níz-
konákladová letecká spoloč-
nosť v Európe – Norwegian.
Informáciu zverejnil český
web ihned.cz.

Nízkaspotreba,dlhý let
Americký Boeing prichá-

dzaso sérioulietadiel,ktorésú
označované ako 737 MAX
a európsky Airbus zas ponúka
stroje A320neo. Obom výrob-
com sa podarilo u nových lie-
tadiel znížiť spotrebu, ale aj
predĺžiť let.
Nové stroje by mohli ušet-

riť až pätnásť percent paliva.
Výrazná úspora paliva otvára
leteckým spoločnostiam nové
možnosti, o nové lietadlá za-
čali okamžite prejavovať zá-
ujem nízkonákladové spoloč-
nosti,ktoréchcúpreniknúťna
zámorský trh.

Budúcestujúci spokojní?
Nové lietadlá budú mať iba

jednu uličku uprostred lie-
tadla a len tri záchody. Ces-

tujúci, ktorí boli zvyknutí na
priestrannú kabínu, nemusia
byť novými strojmi úplne
nadšení.
Naopak, nižší komfort,

ktorý v týchto typoch lieta-
diel bude, cestujúcim vynah-
radí nízka cena letenky.
Aj šéf nízkonákladovej

spoločnosti Norwegian Bjorn
Kjos je presvedčený, že do-
pravcovia budú schopní po-
núknuť cestujúcim zámorské
lety za výraznemenej peňazí.
Letecké spoločnosti docie-

lia lacnejšie letenky naprí-
klad aj tým, že lietadlá budú
pristávať v menších americ-
kých mestečkách, aby sa vy-
hli vysokým poplatkom, kto-
ré účtujú veľké letiská.
„Menších a menej pohodl-

ných lietadiel sa na zámor-

ských linkách dočkáme
v najbližších rokoch. Je to jas-
ný nezvratný trend,“ vyjadril
sa pre agentúru Bloomberg
Yan Dee- rocles z parížskeho
brokerského domu Oddo Se-
curities.

Norwegiankupujeprvý
Práve nízkonákladová spo-

ločnosť Norwegian začala ob-
jednávať hospodárnejšie
strojeakoprvá.Objednávkyuž
má vo firme Boeing, ako aj
v Airbuse.
Nóri totiž plánujú od bu-

dúceho roka lietať zo škótske-
ho Edinburghu, anglického
Birminghamu a z írskeho
Corku do menších destinácií
na severovýchodnom cípe
USA a tiež do oblastí okolo
NewYorku. (ao)


