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14. dubna. 2009 
Tisková zpráva 
 
Bezpečná hypotéka – nastartuje trh s nemovitostmi?  
 
Společnost BEMETT, a.s., jeden z p ředních českých reziden čních developer ů domů  
a bytů, dnes oznámila novou možnost financování pro své k lienty s názvem Bezpe čná hypotéka 
– hypotéka s pojišt ěním neschopnosti splácet.  
Společnost tak reaguje na jeden z hlavních aktuálních d ůvodů stagnace trhu s nemovitostmi,  
a tím i hypote čního trhu – obavu klient ů ze zadlužení a neschopnosti splácet v závislosti n a ztrát ě 
zaměstnání. Spole čnost BEMETT tak chce svou Bezpe čnou hypotékou nabídnout svým klient ům 
větší jistotu v dob ě ekonomické krize.  
V posledním roce poklesl po čet hypote čních úv ěrů o více než 20 % oproti p ředcházejícímu 
období, v únoru si ale vzalo hypotéku o p ětinu více lidí než v lednu, což m ůže být prvním 
signálem k pozitivnímu obratu. „Reziden ční trh ožije, až se lidé p řestanou bát budoucnosti,“ řekl 
ředitel Hyposervisu Milan Ro ček. Obava ze zadlužení                   a neschopn osti splácet hypotéky 
je většinou siln ější než touha po novém bydlení. To vše vede k tomu,  že nákup nového bytu lidé 
odkládají na p říznivější dobu.  
Společnost BEMETT na tuto situaci reagovala zajišt ěním pojišt ění pro své klienty. „BEMETT 
bude hradit za klienty toto komer ční pojišt ění na dobu 1, 3, nebo 5 let  
v závislosti na prvním fixa čním období, které si klient v úv ěrové smlouv ě s bankou dojedná. Díky 
uzavřené smlouv ě klient vs. pojiš ťovna (banka) je klient chrán ěn  
až na 6 měsíců. Pojiš ťovna za klienta p řebírá pln ění v p řípadě, že je propušt ěn zaměstnavatelem 
např. z důvodu nadbyte čnosti, zrušení pracovního místa, zániku spole čnosti atd.,“ řekl 
místop ředseda p ředstavenstva spole čnosti David Tiso ň.   
Podle expert ů spole čností Deloitte a Hyposervis dojde v roce 2009 ješt ě k ur čitému poklesu 
poptávky jak po reziden čních nemovitostech, tak i po úv ěrech k jejich financování. V d ůsledku 
přirozeného poklesu poptávky, která byla zkreslena o čekávanou zm ěnou DPH v roce 2007 a také 
dopady finan ční krize, se tak objem prodaných byt ů  vrátí zhruba na úrove ň roku 2006. „Zájem  
o některé p ředražené projekty v uplynulých m ěsících poklesl, zde m ůže ješt ě k mírnému 
snížení cen dojít. Kvalitní novostavby však dále kl esat nebudou, což neplatí naopak o cenov ě 
nadhodnocených bytech v panelové zástavb ě,“ dodává k výsledk ům publikované studie David 
Tisoň.   
„Pevn ě věříme, že se k této iniciativ ě Bezpečné hypotéky p řidají i další develope ři a že tímto 
krokem op ět nastartujeme nejenom trh s nemovitostmi, ale povz budíme také domácí ekonomiku. 
Investice do nového bytu p ředstavuje rozší ření národního bohatství a peníze takto investované 
téměř stoprocentn ě povzbudí domácí ekonomiku bez vazby na okolní trhy ,“ řekl David Tiso ň.   
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V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím: 
Kateřina Wheeler , Euro RSCG Public Relations, Expo 58, Letenské sady 1500 
170 00 Praha 7, Czech Republic 
T +420 220 397 691   F +420 220 397 601  M +420 724 639 112  E katerina.wheeler@eurorscg.cz 
 
 
O společnosti: 

Společnost BEMETT, a.s., působí na českém realitním trhu již devátým rokem. Za dobu své existence 
úspěšně dokončila a předala svým zákazníkům přes 1000 bytů a rodinných domů, a to ve všech 
regionech ČR. Snahou společnosti je nabízet cenově dostupné bydlení v Praze, Brně a jejich 
příměstských lokalitách s dobrou dopravní dostupností. Více informací naleznete na www.vasebyty.cz  
a www.bydlenibrno.cz. 

Fotobanka určená pro novináře: http://www.vasebyty.cz/pro-novinare/foto 


