














 

Situace na hypotečním trhu 

Rok 2020 zaznamenal v České republice v oblasti hypotečních úvěrů navzdory koronavirové pandemii 
rekordní objemy v celkové výši 254 mld. Kč.  Meziročně tak došlo k nárůstu o téměř 40 %. Průměrná úroková 
sazba vázaná na objem klesla na 2,2 %.  Nečekaně prudký růst hypotečního trhu byl podpořen i vládními 
opatřeními jako zrušení daně z převodu nemovitostí, uvolněním regulačních pravidel ze strany ČNB (LTV, 
DTI, DSTI), poklesem sazeb a v neposlední řadě i obavou části obyvatelstva z růstu inflace jako důsledku 
masivního zadlužování státu. 
 
Objem úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami loni meziročně vzrostl o 34,9 % na 68,3 mld. Kč. 
Zároveň vzrostla průměrná výše půjčené částky o 33 %, počet sjednaných úvěrů se téměř nezměnil. 
 

Výsledky společnosti INSIA 

Společnost dosáhla dle konsolidované účetní závěrky za rok výkony ve výši 827,04 mil. Kč a zisk před 
zdaněním 30,04 mil. Kč. 

Rok 2020 byl pro společnost INSIA v České republice v oblasti úvěrů na bydlení rekordní, a to s celkovým 
objemem sjednaných úvěrů ve výši 4,4 mld. Kč, z toho 4,1 mld. Kč v hypotečních úvěrech a 313 mil. Kč 
v úvěrech stavebních spořitelen. Celkový nárůst tak meziročně činil téměř 36 %, z toho o 35 % vzrostl objem 
sjednaných hypotečních úvěrů, o 51 % vzrostl objem sjednaných úvěrů stavebních spořitelen. 

Celkový objem spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení dosáhl při poklesu necelých 16 % výše 201 mil. 
Kč. U podnikatelských úvěrů došlo k navýšení o 15 % na 163 mil. Kč. 

V oblasti pojištění, která je hlavní oblastí aktivit členů sítě INSIA, posiloval zejména segment pojištění 
vozidel, kde i přes omezení možnosti nákupu nových i ojetých vozidel na jaře 2020 při prvním uzavření 
ekonomiky došlo k celkovému nárůstu ve výši 13,2 %. O více než 10 % rostl i segment ostatního neživotního 
pojištění. Nejvíce postiženým segmentem s poklesem o 14 % bylo životní pojištění, tradičně založené na 
osobním prodeji, který byl vlivem vládních opatření k zamezení pohybu osob zásadně narušen. 

I v roce 2020 rozšiřovala INSIA svou síť o nové partnery a firmy. Po celé České republice a na Slovensku 
poskytuje servis klientům přes 380 kanceláří, z nichž podstatná část nese označení INSIA. 

INSIA klade velký důraz na podporu a rozvoj partnerů své sítě. V průběhu roku se nadále pracovalo na vývoji 
a zdokonalování on-line nástrojů a aplikací, které jim usnadňují práci a zefektivňují prodej. 
 
 
 

Jedinečná aplikace Yeti Mobile, která pojišťovacím specialistům 
usnadňuje práci, jde stále ve vývoji dopředu. Umožňuje rychlou 
kontrolu e-mailů včetně notifikace, přístupk adresáři s možností 
přímého vytáčení čísel, zaslání SMS,e-mailu nebo vyhledání adresy 
kontaktu na mapě. Dále je zde možnost, díky které si může 
uživatel na jeden klik vyplatit své provize. Praktickou vychytávkou 
je funkce skenování občanského průkazu. Novinkou v roce 2020 
bylo přidání funkce videoschůzky, díky které mohl poradce zůstat 
v kontaktu s klienty i přes situaci v souvislosti s Covid-19. 

 
 

Aplikace INSIA ACADEMY pro chytré telefony oslavila své třetí 
narozeniny. Aplikace obsahuje oficiální otázky ke zkouškám 
odbornosti, nutných pro distribuci pojištění a zajištění, včetně 
zkušebních testů. Dále aplikace obsahuje testy odbornosti pro 
podnikání na kapitálovém trhu. INSIA tak nabídla nejen svým 
partnerům, ale i všem finančním poradcům na trhu, zdarma 
nástroj pro snadnější přípravu na odborné zkoušky. Novinkou pro 
rok 2020 jsou sekce, v jejichž horní části se zobrazuje datum 
vydání sady otázek ČNB. 
 
V roce 2020 byla naše aplikace hojně využívána pro přípravu na 
složení zkoušek dle zákona o distribuci pojištění. 
 

 
 








































































