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Hüttenes – Albertus – Nový separační prostředek pro směsi za syrova
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• Úzkou spolupráci se zkušeným pojišťovacím makléřem a jistotu kvalitního 
pojištění pro vás na míru

• Pomoc při stanovení pojistné částky majetku a risk management
• Ve vaší konkrétní situaci posoudíme riziko katastrofických vlivů a následně 

pomůžeme se stanovením výše limitů

Od RESPECTu získáte

Pozor na nové vlivy v pojištění
výrobních společností

Několik letošních událostí mělo a má výrazný 
vliv na majetková pojištění. 

Pozor na nové vlivy v pojištění výrobních 
společností

CENA MAJETKU ROSTE
Všechny výrobní společnosti se potýkají s výrazným nárůstem cen energií  
a vstupních materiálů, což má dopad na rostoucí ceny finálních výrobků, 
především ve stavebnictví a v dodavatelských službách. Tyto nárůsty ve výši 
20 a více procent se s velkou mírou podílejí na komplikovanosti řešení ma-
jetkových pojistých událostí včetně přerušení provozu, kdy se pojistitelé 
snaží uplatňovat riziko podpojištění. Jedinou obranou současného pojištění 
je doložení správnosti uvedených pojistných částek v pojistných smlouvách 
a odůvodnění, jak k tomu daný klient došel.

Extrémní výkyvy počasí a jejich 
zvyšující se četnost v posledních le-
tech komplikují chod společností 
i domácností. Sucha, dlouhodobá 
vedra například v jižní Evropě, silné 
vichřice a krupobití se tak pomalu 
ale jistě stávají běžnými událostmi, 
přestože jsme je ještě před několi-
ka lety vnímali jako extrémy. Le-
tos překvapila několik míst Evropy 
devastující tornáda. Morava, Itálie  
a Německo zažily ničivou sílu toho-
to jevu s  katastrofálními následky. 
V  rámci pojištění se tornádo bere 
jako vichřice a ta je běžně pojištěná, 
nicméně velkým nedostatkem všech 
pojistných smluv jsou limity pojist-
ného plnění z tohoto titulu, které do 
letošního roku nikdo nepovažoval za 
nedostatečné. Skutečnost je již jiná  
a je důležité se těmto rizikům po-
drobněji a důsledně věnovat.
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