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Nová pojištění spojená s bydlením: ČMSS ochrání nájemce
i splátky úvěru v případě poničení stavby
Praha, 14. listopadu 2017
Klienti ČMSS mohou být nyní při výstavbě vlastní nemovitosti nebo pronájmu ještě více
chráněni. Ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou mohou získat dvě nová, na trhu ojedinělá,
pojištění: ochranu splátek úvěru v případě poškození stavby a pojištění odpovědnosti
nájemce stavby.
Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) společně s ČSOB pojišťovnou jako první na českém
trhu připravila pro své klienty pojištění dvou nových pojistných rizik. Lépe chráněni tak budou
klienti při stavbě nemovitosti financované úvěrem na bydlení. „Pokud při splácení úvěru dojde
k významnému poškození stavby, převezme pojišťovna za klienta úhradu předepsané splátky
úvěru, a to až po dobu půl roku,“ vysvětlil novinku místopředseda představenstva ČMSS Jochen
Maier.
Druhou novinkou je pojištění odpovědnosti nájemce stavby, které využijí klienti pronajímající
svou nemovitost. Novinkou je náhrada újmy, kterou může způsobit nájemce bytu sousedům,
a to až do limitu 50 milionů korun.
„Zavedením těchto dvou nových pojistných produktů dále potvrzujeme naší pozici společnosti
nabízející komplexní finanční služby v oblasti bydlení. Dvě třetiny z našich velkých úvěrů
poskytnutých na pořízení nemovitosti jsou chráněny majetkovým pojištěním,“ uzavřel Jochen
Maier.
ČMSS letos se svými klienty uzavřela více než 30 tisíc pojistných smluv, k největšímu nárůstu
přitom dochází u životního pojištění. Počet uzavřených majetkových pojištění vzrostl
meziročně o 7 procent na více než 10 tisíc smluv.
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O ČMSS:
Českomoravská stavební spořitelna je největší českou stavební spořitelnou a největším
poskytovatelem úvěrů v České republice. Vznikla v roce 1993 a od té doby uzavřela více než
5,6 milionu smluv. ČMSS v roce 2015 jako první finanční instituce v ČR překonala hranici
1 000 000 poskytnutých úvěrů, téměř každý čtvrtý dům či byt v ČR byl postaven či
rekonstruován za pomoci peněz od Lišky. Aktuálně má ČMSS zhruba 1,3 milionu klientů.
Akcionáři ČMSS jsou ČSOB (55 %) a Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (45 %).

