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Při vloupání pomůže jen kvalitní pojištění
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raději vybere méně zabezpečený
objekt,“ konstatuje Káňa.
Vždy záleží na výši pojistné
částky a podmínkách pojišťoven,
které se můžou svými částkami
lišit. „Pokud to zprůměrujeme,
tak řádově do 300 000 korun
pojištěný nemusí mít alarm, trezor apod., aby pojišťovna peníze
vyplatila. S narůstající pojistnou částkou už jsou ovšem podmínky přísnější a s každými
100 000 Kč narůstají,“ upozorňuje Mandovcová.
Proto je dobré si nejprve přečíst všeobecné podmínky a podle
toho se zařídit. „Pokud jde o finance, tam jsou pravidla přísnější a s nutností trezoru se začínáme pohybovat na úrovni kolem
15 000 Kč. Pozor na to, pojišťovna řeší také to, kde byl trezor uložen, například ve zdi nebo jen někde volně ve skříni,“ dodává.
Pokud má pojištěný nainstalováno zabezpečovací zařízení, které pojistitel nepožaduje, může mu
být poskytnuta stálá, například
desetiprocentní sleva na pojistném.

Jakub Svoboda
V letních měsících pojišťovny evidují oproti zbytku roku
nárůst počtu vloupání do domů a bytů asi o 15 procent.
Proti zlodějům je možné se pojistit, běžně v rámci pojištění
domácnosti. Aby však poté člověk mohl po případném vloupání počítat s výplatou adekvátního pojistného plnění, je
zapotřebí dodržet několik zásad a pravidel.
„Za prvé je to správné zabezpečení objektu, ať už jde o dům, či
byt. Zloděj se vždy dostane tam,

Důkladnější
zabezpečení
požaduje pojišťovna
až u vyšších
pojistných částek
kde bude mít nejmenší odpor,“ říká finanční poradkyně OVB Allfinanz Monika Mandovcová.
Pokud zůstanou otevřené dveře
na zahradu, okno nebo garáž, bezpečnostní vchodové dveře to sotva zachrání. U bytů to pak bývají
například světlíky, u přízemních
bytů otevřená okna atd. „Při pojistné události bude pojišťovna
zkoumat zabezpečení objektu
a v případě jeho nedostatečnosti
by mohla krátit výši plnění. V případě, že zloděj nemusel překonávat žádné překážky, nebude plnit
vůbec,“ varuje Mandovcová.

Zloděj musí
překonat překážku
„Aby pojišťovna mohla vyplatit pojistné plnění ze sjednaného
pojistného nebezpečí ,odcizení‘,
musí k odcizení pojištěné věci
dojít způsobem, při kterém pachatel prokazatelně překonal pře-

Foto Profimedia.cz

Milan Káňa, Kooperativa

Neavizujte vaši
dovolenou na netu

kážky,“ potvrzuje mluvčí České
podnikatelské pojišťovny (ČPP)
Renata Čapková.
Je také nutné si zvolit dostatečnou pojistnou částku. Měla by
odpovídat skutečné výši majetku,
tzn. pečlivě do ní započítat všechny cennosti, elektroniku, šperky
atd. „Pojistná částka u bytu 2 + 1
by se měla obecně pohybovat
alespoň mezi 450 až 550 tisíci
korunami,“ říká mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.
V domácnostech se zloději zaměřují nejčastěji na šperky, starožitnosti, peníze, elektroniku,
hodinky, ale i oblečení. „Na po-

zemcích u nemovitostí jsou jejich
kořistí nejčastěji grily, kola, lešení, robotické sekačky, zahradní
nábytek a zaznamenali jsme dokonce odcizené prádlo ze sušáků,“ dodává Káňa.

Účtenky i fotky
se mohou hodit
Podle Mandovcové se vyplatí si
od všeho schovávat doklady, popřípadě fotodokumentaci, protože je nutné v případě krádeže doložit existenci ukradených věcí.
„Dále je důležité se před podpisem smlouvy podívat do výluk
pojišťovny a tím se vyvarovat ná-

sledného zjištění, co všechno se
nepočítá do případného plnění, tedy co pojišťovna nezaplatí. Proto
je dobré udělat porovnání několika pojišťoven,“ radí Mandovcová.
Také se podle ní nesmí zapomínat na případy, kdy si člověk
pořídí novou televizi, hi-fi soupravu apod. „Tím se zvedne hodnota domácnosti, tudíž bude potřeba výši pojistné částky upravit.
Výše spoluúčasti na daném pojištění je na zvážení každého klienta,“ dodává poradkyně. Obecně
je podle ní dobré zaktualizovat
smlouvu každé dva až tři roky.
V rámci pojištění domácnosti

pojišťovny zohledňují způsob, jakým má klient svou domácnost
zabezpečenou. Konkrétní podmínky zabezpečení se odvíjejí
hlavně od výše pojistné částky.
Alarmy nebo trezory nejsou podle pojišťoven pro uzavření pojištění s dostatečnou ochranou vždy
nutnou podmínkou.
„Důkladnější zabezpečení požaduje pojišťovna až u vyšších
pojistných částek, například nad
jeden milión korun. Nicméně
každé zabezpečení, které dokáže
pachateli znepříjemnit vniknutí
do objektu, má i preventivní účinky. Náhodný zloděj si většinou

Káňa upozorňuje, že nejčastější cesta zlodějů bývá přes okna,
například i pootevřenou ventilací, přes neuzamčené, ale pouze
zabouchnuté dveře, otevřená okna či ventilace u garáží a snadno
zdolatelné ploty. „Nejrizikovějšími lokalitami jsou Praha a Středočeský kraj, kde nám klienti
hlásí nejvíce škod,“ říká.
Zloději se o opuštěných bytech
či domech v období prázdnin stále častěji dozvídají na sociálních
sítích. „Doporučujeme proto věnovat velkou opatrnost tomu, co
o sobě lidé zveřejní, zvláště pak
v kontextu s plánovanou dovolenou,“ dodává Renata Čapková
z ČPP.

Chorvatské kuny smění bez poplatku jen někde
Barbora Buřínská
Chorvatsko je již tradičně nejoblíbenější dovolenkovou destinací. I letos zde budou trávit volno statisíce Čechů. Mnohé banky
už na svých pobočkách zaznamenávají zvýšený zájem o chorvatskou měnu, ovšem ne všechny
svým klientům vycházejí vstříc.
Jen minimum bank totiž v letních
měsících smění kuny zdarma.
„Prudký růst zájmu o chorvatské kuny předznamenává, že
Chorvatsko bude stejně jako loni
i letos jedničkou pro české letní
dovolené. Zatímco v dubnu byl
zájem o kuny o 14 procent vyšší
než vloni, v květnu zaznamenaly
směnárny nárůst až o 117 procent,“ uvedl pro Právo Petr Plocek z UniCredit Bank.

Někde je vůbec
nemají
Chorvatsko však proti loňsku
mírně podraží. Mýtné je dražší
o pět procent, došlo i ke zvýšení
DPH v pohostinství na 25 procent. „Za českou tisícovku zde turisté nakoupí zboží v hodnotě 963
korun,“ dodal Plocek.

Mnozí Češi si již zvykli vozit
s sebou na zahraniční cesty platební karty a převážnou většinu
svých útrat platit bezhotovostně.
Ovšem jsou i destinace – a Chorvatsko patří mezi ně –, do kterých
je vhodné vycestovat i s hotovostí v místní měně.
Jak ale ukazují zkušenosti některých čtenářů, sehnat v Česku
potřebný dostatek chorvatské měny může být problém. „Počátkem
července jedeme autem na 14 dní
do Chorvatska, chceme mít s sebou i kuny, ale ve směnárnách
jsem narazila. Buď neměli vůbec,
nebo mi nabídli jen malé množství. Nakonec jsem musela do
banky, kde mi naúčtovali poplatek,“ svěřila se Právu čtyřicetiletá
Dana z Prahy.
Třiatřicetiletý Petr naopak neuspěl v pobočkách tří bank, které
hotovost v chorvatských kunách
vůbec klientům nenabízejí. Nepochodíte tak například v ČSOB, ani
Air Bank či Equa bank (obě banky neposkytují hotovostní služby),
ve Fio bance (neposkytuje směnárenské služby) a v Expobank.
Na druhou stranu několik bank
vyšlo v letní sezóně svým klien-
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CETV

Změna (%)

Země

Množství Kód

Kurz

97,00

-1,02

Austrálie

1

AUD

17,806

ČEZ

434,00

-0,91

Čína

1

CNY

3,441

Erste Bank

828,30

-1,00

Dánsko

1

DKK

3,536

EMU

1

EUR

26,295

Fortuna

125,50

-0,40

Kofola ČS

430,70

+0,16

Komerční banka

901,10

-0,87

Moneta Money Bank

76,05

-1,23

O2 C. R.

285,00

+0,71

Pegas

914,90

+0,32

Philip Morris

14 550,00

-1,66

nách. „Přidáním této měny do tzv.
multiměnového účtu našim klientům umožňujeme pohodlně platit
i v Chorvatsku bez toho, aby museli řešit aktuální kurz kuny vůči
české koruně. I na dovolené tak
mají své peníze vždy plně pod
kontrolou,“ uvedl Roman Přeučil
z Raiffeisenbank.

Název

Název

Hotovost můžete
vybírat i z bankomatu
Nechcete-li s sebou vozit zbytečně velkou hotovost, můžete
pochopitelně potřebnou částku
vybírat i z bankomatu. Mnohé
banky za zahraniční výběry
klientům poplatky neúčtují.
Zdarma budete mít výběr například u Air Bank, v případě, že
máte sjednaný tzv. velký tarif, dá-

Chorvatsko
Japonsko
Kanada

1

HRK

3,545

100

JPY

21,142

1

CAD

17,784

100

HUF

8,506

Polsko

1

PLN

6,214

Rusko

100

RUB

39,440

Švýcarsko

1

CHF

24,230

Turecko

1

TRY

6,709

Maďarsko

Stock

51,30

-0,77

TMR

660,00

-1,49

Unipetrol

283,00

0,00

VIG

645,70

-0,65

USA

1

USD

23,530

Index PX

980,68

-0,77

V. Británie

1

GBP

29,945

le pak u UniCredit Bank s účtem
U konto či u Sberbank s účtem
Fér konto Optimal. Také klienti
Raiffeisenbank se sjednaným
eKontem Optimal či eKontem
Student Premium mají v zahraničí neomezený počet výběrů bez
poplatku.
Klienti České spořitelny, kteří
si vyberou hotovost z bankomatu
banky patřící stejně jako spořitelna do skupiny Erste Group, zaplatí jen pět korun, výběr u ostatních bank je zpoplatněn 125 Kč.
Klienti Komerční banky zaplatí 99 korun, pokud ale vlastní zlatou kartu, mají všechny výběry
zdarma. Klienty ČSOB a Poštovní spořitelny přijde výběr hotovosti z bankomatu v Chorvatsku
na 100 korun. Equa bank účtuje

za výběr v zahraničí devět korun,
pokud vlastníte zlatou kartu Premium Plus, máte však výběry
zdarma.
Při výběru z bankomatu si dejte pozor na tzv. dynamickou konverzi (též DCC – Dynamic Currency Conversion). „Bankomat
v zahraničí někdy nabídne službu
dynamické konverze, což v zásadě není nic jiného, než že se přepočet z dané měny provede přímo
do korun. Chyták je v tom, že se
tato konverze provede kurzem
provozovatele daného bankomatu
– a tento kurz je obvykle mnohem
horší, než jakým vám směnu
provede vaše banka. Tuto volbu
tedy rozhodně nedoporučujeme,“
uvedl pro Právo Radim Synek
z banky Creditas.

Kde nejlépe koupit a prodat valuty (k 23. 6.)
Prodej klientům
ČS
ČSOB
KB
Raiffeisen Směn.*
EUR
26,97
26,95
26,93
27,39
26,35
USD
24,21
24,15
24,14
24,43
23,65
GBP
30,68
30,67
30,56
30,94
30,10
CHF
24,90
24,86
24,94
25,13
24,30
Popl.
1%
2%
2,50 %
2%
0%
*Směnárna, Praha 1, Opletalova 30, kurzy pro směnu do 1000 eur.
Měna

Kurzy ČNB od 23. 6.

Kurzy akcií na burze
Název

tům vstříc a směnu kun nabízejí
bez poplatku. „V období letních
dovolených, od 1. června do 30.
září, nabízíme klientům s účtem
u České spořitelny směnu peněz
zdarma,“ upřesnila Pavla Kozáková z České spořitelny.
Od poloviny května do konce
srpna směníte chorvatskou kunu
zdarma i v pobočkách Moneta
Money Bank. Bez poplatku je
směna i v bance Creditas.
Na poplatek i několik desítek až stovek korun se připravte
v ostatních bankách, které hotovostní směnu korun a kun nabízejí. Například v Komerční bance
zaplatíte 2,5 procenta ze sumy,
kterou měníte, minimálně však
50 korun. Sberbank si účtuje jedno procento, minimálně ale
50 korun. UniCredit Bank má výši poplatku nastavenou na dvě
procenta, minimálně 55 korun.
Raiffeisenbank pak uhradíte dvě
procenta, minimálně 50 korun,
maximálně 2500 korun.
Raiffeisenbank však svým
klientům nově nabízí možnost
vést účet (eKonto Komplet,
eKonto Smart a eKonto Student
Premium) kromě korun i v ku-

Odkup od klientů
ČSOB
KB
Raiffeisen
25,65
25,61
25,19
22,99
22,96
22,69
29,19
29,06
28,74
23,69
23,48
23,34
2%
2,50 %
2%

ČS
25,55
22,85
28,89
23,50
2%

Směn.*
26,20
23,45
29,65
24,05
0%
(ME)

Otevřené podílové fondy
Akciové

Změna * v % za
1 m 3 m 12 m

Maj.
mil.

Kurz
Kč

Dluhopisové

Změna * v % za
1 m 3 m 12 m

Maj.
mil.

Kurz
Kč

Název

Změna * v % za
1 m 3 m 12 m

Maj.
mil.

ISČS, Trendbond
ČSOB, Střdnědob. dluhop.
KBC, Czechrenta
ČSOB, státních dluhopisů

0.2
0.0
0.2
0.1

699
418
254
194

0.9
0.2
0.7
0.4

-2.0
-0.6
-0.5
-0.3

Kurz
Kč

1.3605
1.5058
41054
1.0067

Název

Změna * v % za
1 m 3 m 12 m

Prosperita, Globální
Pioneer, Dynamický
ČPI, Smíšený
ČSOB, Růstový
IKS, KB Vyvážený profil
ISČS, Akciový mix
ISČS, Dynamický Mix
ČSOB, Dynamický
ČSOB, Středoevropský
ČSOB, Nadační

1.2
-2.6
-0.4
-0.5
-0.6
-0.6
-0.4
-0.6
0.0
0.0

4.5
-1.1
0.2
1.2
-0.4
1.2
0.7
2.0
0.0
0.2

Maj.
mil.

Kurz
Kč

24.7 1553 2.0731
11.5 1260 1.0282
4.8 1190 1.7471
7.9 986 1113.0
2.4 835 1.0558
13.5 763 1.8046
8.8 661 1.4333
12.9 582 932.13
0.0 489 1.4659
1.0 283 0.9963

ISČS, Top Stocks
-0.9 2.6 21.2 11451 2.5044
ISČS, Sporobond
0.2 0.7 0.3 13409 2.2819
ING, Český akciový
-2.0 3.2 28.5 2967 3478.7
ISČS, Sporoinvest
0.0 -0.1 -0.3 8446 1.8697
ČPI, Globálních značek
0.3 2.5 18.4 2536 1.652
ČPI, Korporátních dluhopisů -0.4 -0.2 1.1 5392 2.0261
ISČS, Sporotrend
-2.2 0.2 19.8 2027 1.1683
Smíšené
IKS, Dluhopisový plus
0.2 0.5 -0.4 4696 1.6602
ČSOB, Akciový mix
-0.9 0.2 14.5 1691 1.0661
ISČS, Korporátní dluhopisový 0.1 0.6 1.6 4513 1.4525
ISČS, Konzervativní mix
0.0 0.6 2.7 19996 1.1556
Pioneer, Akciový
0.3 -0.1 16.1 1262 1.047
ČPI, Konzervativní
0.2 0.3 0.7 3258 1.2891
ČSOB, Vyvážený
-0.4 0.6 4.5 8090 1232.0
ČPI, Farmacie a biotechnol. 0.5 1.5 7.9 1232 1.7573
ISČS, High Yield dluhopisový 0.3 1.1 5.5 3109 1.3987
ČSOB, Bohatství
-0.5 0.7 5.3 7537 2.1368
ČPI, Ropného a energetick. -1.0 0.4 8.1 1201 1.1592
Pioneer, Obligační
0.0 0.8 -1.5 2041 2.1263
ČSOB, Konzervativní
-0.1 0.3 1.1 4708 1468.5
ISČS, Global Stocks
-0.9 -0.9 15.0 899 0.7427
IKS, Krátkodobých dluhopisů 0.0 -0.1 0.2 1245 1.6237
ISČS, Vyvážený mix
-0.1 0.9 6.3 3034 1.4957
ČPI, Nových ekonomik
-0.9 2.3 19.9 541 0.8019
Peněžní
KB, Dluhopisový
0.1 0.7 -1.4 1224 1.3648
IKS, Balancovaný dynamický -2.6 0.6 11.6 1924 2.4092
ČSOB, Realitní mix
1.9 6.7 3.1 504 0.767
Pioneer, Sporokonto
-0.1 -0.3 -0.4 787 1.6051
IKS, KB Konzervat. profil
-0.2 -0.5 -0.9 1771 1.1398
KBC, Multi Cash CZK
-0.1 -0.3 -0.5 643 127.41
Akro Globální akciový
-1.3 -0.6 21.5 351 340.23
ING, Český obligací
0.0 0.8 -1.9 700 2826.2
IKS, Balancovaný konzervativ. -0.1 1.1 1.2 1728 1.547
KB, Peněžní trh
-0.1 -0.1 -0.4 424 1.0615
Akro Progresiv. společností -0.3 -0.2 23.8 162 361.95
Ve sloupcích Změna kurzu v % za je změna kurzu za 1, 3 a 12 měsíců a u dividendových fondů *) může být kvůli výplatě dividendy nižší než skutečný výnos. Sloupec Maj. mil. uvádí celkové čisté
jmění fondu v miliónech Kč. V sloupci Kurz je čisté obchodní jmění na podílový list. Nákupní a prodejní cena se mohou od kurzu lišit o poplatky správci. Některé údaje nebyly v době zpracování
k dispozici. Informace byly poskytnuty správci fondů ve spolupráci s AKAT ČR.

