V Česku novinka, v zahraničí samozřejmost
To, co je v zahraničí samozřejmostí téměř každé pojišťovny, má ve své nabídce jen pár
pojišťoven v ČR. Speciální pojištění nabízí v ČR pojišťovny teprve od roku 2007, nechaly se
inspirovat praxí ve Velké Británii nebo Německu. V USA je pojištění mazlíčků na velkém
vzestupu a podle odborníků tento trh roste jako málokterý jiný. Největší tradice pojišťování
psů je ale ve Švédsku. Tam je na rozdíl od Česka spíše výjimkou, když někdo psa pojištěného
nemá.
Češi patří mezi národy nejvíce milující psy, proto také k dnešnímu dni žije v ČR jeden milion
psů a v součtu vyjde léčba psích zranění a nemocí ročně v ČR na téměř 2 miliardy korun.
Přitom je v současné době v České republice pojištěných pouze 7 700 psů. Ceny veterinární
péče se přitom neustále zvyšují, každý chovatel o tom ví své. I z toho důvodu neustále stoupá
také počet lidí, kteří své čtyřnohé společníky pojišťují. Pojištění zvířete jako takového se jistě
vyplatí a vám dodá na klidu.
Domácí zvíře má dnes doma více než třetina českých domácností, a protože pes je nejlepší
přítel člověka, je to nejčastěji právě on. Když si člověk mazlíčka pořizuje, počítá s náklady na
potravu, výbavu, očkování. Bohužel stejně jako lidé, i zvířata mívají zdravotní problémy a čas
od času je třeba navštívit veterinárního lékaře. Psi se můžou podrobit různým zákrokům
(ambulantní, veterinární), které jsou v dnešní době dost drahé.

A v případě vážnějších

problémů nebo úrazů se náklady mohou vyšplhat i do tisíců. V tomto případě pomůže
pojištění, které může snížit výlohy alespoň na únosnou částku. Není proto od věci se nad
pojištěním vážně zamyslet.

Jak funguje pojištění chovatelských psů?
Představte si, že máte pejska, na kterém Vám velmi záleží. Nešťastnou náhodou utrpí vnitřní
zranění a jedinou možností, jak mu pomoci, je operace. Zákrok u veterináře stojí cca. 9 500
Kč. Vzhledem k tomu, že máte pejska pojištěného, tak pojišťovna uhradí většinu nákladů na
jeho léčbu (pozn. dle sjednaných podmínek ve smlouvě).

Pojištění pro chovatelské psy kryje tato základní rizika:
veterinární náklady, náklady na úhyn nebo utracení zvířete,
odpovědnost za škodu třetí osobě, kterou pejsek způsobí.
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Veterinární náklady a náklady na úhyn zvířete
Jsou vynaložené náklady na veterinární péči, spojené s ošetřením psa a jeho léčbou v
souvislosti s nemocí nebo úrazem, v nejhorším případě i úhynem psa.
Odpovědnost za škodu
I když svému psovi a jeho výchově věnuje majitel dostatek pozornosti, stále existuje riziko, že
pejsek způsobí jiné osobě škodu, za kterou nese odpovědnost právě majitel zvířete. Tyto
škody mohou být kryty v rámci pojištění odpovědnosti za škodu. (pozn. toto pojištění už
může být dnes řešeno v každé lepší pojistce domácnosti)

Zkušenosti s pojištěním (zdroj: http://www.ceskatelevize.cz):
Pojištění psa považuji za samozřejmost, říká chovatelka
Když bylo Merlinovi deset měsíců, lékaři mu diagnostikovali problémy s ramenem. A hrozila
mu operace. Samotný tento fakt by asi nebyl nijak šokující, kdyby nebyl Merlin pes a kdyby
jeho majitelka nemusela sáhnout hluboko do kapsy pro dvacet tisíc korun. Náklady na
veterináře jsou pro majitele čtyřnohých společníků rok od roku vyšší, a proto stále častěji,
stejně jako chovatelka švýcarského ovčáka, využívají "zvířecího" pojištění.
Své investice nelituje majitelka dnes šestiletého Merlina, i když ho zatím využila jen jednou.
Rizika jsou totiž velká. "Nedokážu si představit, jak bychom najednou sehnali peníze na
nějakou operaci, kdyby se něco stalo," potvrdila chovatelka.
S pojištěním se mi vrátilo už dvanáct tisíc, říká majitel ohařů
"Náš nejstarší pejsek na chatě zaútočil na menšího pejska a museli jsme zaplatit náklady na
jeho léčbu. Byli jsme rádi, že máme uzavřené připojištění," popsal situaci majitel tří
výmarských ohařů. Za každého ze svých "mazlíčků" platí dva tisíce korun ročně a rozhodně
se mu to podle vlastních slov vyplatí. "Zrovna minulý měsíc si náš nejstarší pes poranil zadní
packu o ostrý předmět a museli jsme s ním na veterinární kliniku," zavzpomínal chovatel.
Náklady na operaci se vyšplhaly na sedm tisíc korun. "Pojišťovna nám po dodání všech
podkladů vyplatila do několika dnů pojistné plnění," dodal. Když si dnes spočítá rozdíl mezi
tím, kolik by za všechny tři psy zaplatil, a výši uhrazeného pojištění, dalo by se zjednodušeně
říct, že se mu vrátilo už dvanáct tisíc korun.
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