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ČÁST B – PRODUKTOVÉ INFORMACE 
 

I. CÍLOVÝ TRH 
Cílový trh je vymezen okruhem klientů, kteří pro pořízení či provozování vozidla využívají některý z finančních produk-

tů nabízených leasingovými a jinými finančními společnostmi – úvěr, finanční leasing, nebo operativní leasing. 

 
 

II. POJIŠTĚNÍ 
 

HLAVNÍ POJIŠTĚNÍ 

 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI (POV) 

• náhrada újmy způsobené provozem vozidla třetím osobám – újma na zdraví, na životě, věcná škoda 

• splnění zákonné povinnosti vlastníka vozidla 

• pojistné plnění je poskytnuto poškozenému – třetí osobě 

• pojistnou událostí je způsobení újmy třetí osobě provozem vozidla 

• bez spoluúčasti  

 

Pojistné plnění je omezeno limity pojistného plnění uvedenými v pojistné smlouvě, v souladu se zákonem č. 168/1999 Sb.: 

• limit pojistného plnění pro újmu na zdraví nebo usmrcením 

• limit pojistného plnění pro škodu na věci nebo ušlý zisk 

 

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ (HAV) 

• náhrada škody vzniklé na vlastníkovi vozidla poškozením, zničením nebo odcizením vozidla  

• pojistnou událostí je poškození nebo zničení vozidla, odcizení vozidla, případně jeho části 

• pojistné plnění až do výše obvyklé ceny vozidla před pojistnou událostí mínus spoluúčast 

 

Předmětem havarijního pojištění je vozidlo včetně obvyklé výbavy a pojištěné nestandardní výbavy. 

 

Obvyklou výbavou se rozumí díly, které jsou ve vozidle zabudovány nebo jsou s vozidlem pevně spojeny (s výjimkou nestan-

dardní výbavy). Dále jsou to níže uvedené věci, které jsou ve vozidle uzamčeny: autoatlas, autosvítilna, dětská autosedačka, 

hasicí přístroj, hustilka, koberečky, lékárnička, nářadí (obvyklá sada), potahy sedadel, přídavné žaluzie a dečky, rezervní kolo, 

sada pro nouzovou opravu poškozené pneumatiky, kanystr, sada náhradních žárovek a pojistek, startovací kabely k baterii, 

tažné lano, tlakoměr, vyprošťovací řetězy a zařízení, výstražná lampa, výstražný trojúhelník, zvedák, sada handsfree a další 

věci tvořící povinnou výbavu, jakož i výbavu zvyšující bezpečnost posádky a vozidla v silničním provozu. 

 

Nestandardní výbavou se rozumí nápisy, malby, fólie a polepy všeho druhu, nezávislé topení, zavazadlový střešní box, uza-

mykatelné střešní nosiče, tuningové doplňky (spoilery, lišty prahů, speciální masky vozů, nestandardní disky nebo pneumatiky, 

výfukové systémy apod.); výbava speciálních vozidel (držák reklamy, rádiové zařízení s anténou, světelný maják, štítek TAXI, 

taxametr, vyhledávací reflektor apod.) 
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Pojistná nebezpe čí: 

Havarijní pojištění sjednané podle VPP H-350/14 (pojistné smlouvy uzavřené od roku 2014) 

• Základní havárie  – poškození nebo zničení vozidla v důsledku působení vnějších mechanických sil – střet 

s jiným vozidlem, s překážkou, se zvířetem, náraz, pád (vyjma živlu a vandalismu) 

• Odcizení  – odcizení celého vozidla nebo jeho části 

• Živel  – poškození nebo zničení vozidla jakoukoli živelní událostí, u zaparkovaného vozidla zvěří či zvířetem 

• Vandalismus  – poškození nebo zničení vozidla vandalem 

 

Havarijní pojištění sjednané podle VPP H-350/05 (pojistné smlouvy uzavřené před rokem 2014) 

• poškození nebo zničení vozidla jakoukoli nahodilou událostí, nejde-li o případ uvedený ve výlukách z pojištění 

• odcizení vozidla, nejde-li o případ uvedený ve výlukách z pojištění 

 

Rozsah pojistného pln ění – základní principy  

1) Pojistitel poskytne pojistné plnění v následujícím rozsahu: 

a) v případě parciálního poškození pojištěného vozidla nebo jiného předmětu pojištění ve výši přiměřených nákladů, které je 

třeba účelně vynaložit na opravu do stavu bezprostředně před pojistnou událostí, snížených o hodnotu zbytků nahrazovaných 

částí, a to v cenové úrovni obvyklé pro Českou republiku, 

b) v případě totálního poškození pojištěného vozidla nebo jiného předmětu pojištění ve výši obvyklé ceny bezprostředně před 

pojistnou událostí snížené o hodnotu zbytků nebo jiného předmětu pojištění; 

c) v případě odcizení  pojištěného vozidla nebo jiného předmětu pojištění  

ve výši obvyklé ceny bezprostředně před pojistnou událostí,  

přičemž následně odečte spoluúčast. Pojistitel poskytne pojistné plnění jen do výše pojistné částky či limitu pojistného plnění. 

 

Spoluúčast v různých variantách  

(př. nejčastěji užívané jsou):  

  5 %, min. 5 000 K č;  

10 %, min. 10 000 K č;  

 

DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ 

• pojistná ochrana nad rámec rozsahu hlavního pojištění (nad rámec pojištění odpovědnosti nebo havarijního pojištění)  

• klient si může zvolit pojištění pro případ pojistných nebezpečí, která vozidlo nebo jeho posádku nejvíce ohrožují. 

 

Trvání doplňkového pojištění je podmíněno trváním hlavního pojištění. 

Doplňkové pojištění lze sjednat jen k určenému hlavnímu pojištění. 

k pojišt ění odpov ědnosti  

nebo k havarijnímu pojišt ění 

pouze k pojišt ění odpov ědnosti  pouze k havarijnímu pojišt ění 

• pojištění skel vozidla • NA100PRO  • KoopGAP / LEASEGAP/ GAP účetní 

pojištění finanční ztráty 

• úrazové pojištění  • doplňkové živelní pojištění • pojištění strojů 

• pojištění zavazadel • střet se zvířetem • pojištění věcí během silniční dopravy 

• pojištění sportovní výbavy • střet se zvířetem a okus zvířetem  

• pomoc při nehodě   

• pojištění právní ochrany   

• pojištění nadstandardních asistenčních 

služeb 

  

Komentář [VL1]: Bude vždy vybrána 
jedna možnost, dle sjednání RPS a 
odpovídajícími VPP H-350/14 nebo H-
350/05 

Komentář [VL2]: Odstraní se ta 
připojištění, která nelze sjednat dle 
RPS nebo zachováme v rámci osvěty?  
V případě dosjednání rizika nebude 
třeba měnit tento list. 
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Pojišt ění skel  

Hlavní pojištění: POV nebo HAV 

Předmět pojištění:  

 čelní sklo / všechna výhledová skla 

Pojistné nebezpečí:  

 střet, náraz, pád;  

 vandalismus 

Hranice pojistného plnění:  

 Limit pojistného plnění na pojistnou událost 

Závazek opravovat ve smluvním servisu: ANO / NE 

 

Doplňkové živelní pojišt ění 

Hlavní pojištění: POV 

Předmět pojištění: vozidlo včetně obvyklé výbavy (nestand. výbava vyloučena) 

Pojistné nebezpečí: 

a) požár 

b) povodeň nebo záplava;  

c) přímý úder blesku; 

d) vichřice; 

e) krupobití; 

f) sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin (dále jen sesuv); 

g) sesouvání nebo zřícení lavin (dále jen lavina); 

h) tíha sněhu nebo námrazy; 

i) pád stromů, stožárů nebo sloupů veřejného osvětlení či telekomunikací nebo jejich částí, ke kterému 

došlo v důsledku působení některé přírodní fyzikální síly uvedené v písm. a) až g). 

Územní platnost: Česká republika 

Hranice pojistného plnění: Roční limit pojistného plnění 

Závazek opravovat ve smluvním servisu: ANO / NE 

 

Poškození vozidla zví řetem  

Hlavní pojištění: POV 

Předmět pojištění:  

vozidlo včetně obvyklé výbavy (nestandardní výbava vyloučena) 

Pojistné nebezpečí: 

Střet – poškození nebo zničení při fyzickém kontaktu zvířete s jedoucím vozidlem 

Okus – poškození nebo zničení elektroinstalace, brzdové nebo chladící soustavy zaparkovaného pojištěného vozi-

dla okousáním zvířetem 

Územní platnost: Česká republika 

Hranice pojistného plnění: Roční limit pojistného plnění 

Závazek opravovat ve smluvním servisu: ANO / NE 
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NA100PRO  

Hlavní pojištění: POV 

Předmět pojištění:  

Vozidlo včetně výbavy 

Pojistné nebezpečí: 

Poškození pojištěného vozidla výhradně při dopravní nehodě zaviněné výlučně jiným účastníkem nehody 

Předmět plnění:  

Náklady na: opravu vozidla, znovupořízení vozidla, náhradní vozidlo 

Územní platnost: Česká republika 

Hranice pojistného plnění:  

Obvyklá cena vozidla;  

Náhradní vozidlo maximálně na 30 dní 

Povinnost oprav ve smluvním servisu 

 

Zavazadla  

Hlavní pojištění: POV nebo HAV 

Předmět pojištění: zavazadla = cestovní zavazadla a věci osobní potřeby,  

      které si osoby cestující pojištěným vozidlem vzaly na cestu 

      a jsou umístěna ve vozidla nebo na vnějším nosiči  

Pojistná událost: poškození, zničení, ztráta nebo odcizení zavazadel 

Ztráta zavazadel – rozumí se v situaci, kdy pojištěný pozbyl v souvislosti s nehodou vozidla možnosti s pojištěnou 

věcí disponovat 

Pojistné nebezpečí: 

(ve smyslu VPP HAV) 

živel, s výjimkou škod způsobených zvířetem 

základní havárie 

odcizení: ANO / NE 

Hranice pojistného plnění: Limit pojistného plnění na pojistnou událost 

Úrazové pojišt ění 

Hlavní pojištění: MTPL nebo HAV 

Pojistnou událostí je úraz (při splnění 3 následujících podmínek): 

• na pozemní komunikaci při jízdě nebo dopravní nehodě pojištěného vozidla nebo při odstraňování poruch pojištěného vo-

zidla během dopravy,  

• pojištěný je ošetřen na místě takové nehody zdravotnickou záchrannou službou nebo bezprostředně poté ve zdravotnic-

kém zařízení,  

• ošetření doloženo pojistiteli lékařskou zprávou a záznamem policie o výsledku šetření na místě nehody.  

Pojištěné osoby: 

Osoby dopravované v pojištěném vozidle včetně řidiče pojištěného vozidla. 

Pojišťuje se počet míst podle technického průkazu. 

Hranice pojistného plnění:  

• tělesné poškození úrazem – pojistná částka  

• trvalé následky úrazu– pojistná částka 

• smrt následkem úrazu – pojistná částka  
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Náhradní vozidlo  

Hlavní pojištění:  MTPL nebo HAV 

Pojistné nebezpečí:  

(ve smyslu VPP HAV) 

základní havárie, odcizení, živel a vandalismus  

Rozsah pojištění: 

• úhrada nákladů na nájem náhradního vozidla (nikoli na přistavení vozidla): 

o po dobu opravy pojištěného vozidla (oprava minimálně 8 normohodin);  

o po dobu nutnou k pořízení jiného odpovídajícího vozidla v případě jeho totálního poškození; 

o po dobu do nalezení odcizeného pojištěného vozidla. 

• vozidlo musí být zapůjčeno na území České republiky. 

Hranice pojistného plnění:  

o Maximální počet dní 

Denní limit plnění (včetně DPH) 

 

KoopGAP  

Hlavní pojištění: HAV sjednané pro všechna pojistná nebezpečí 

Předmět pojištění:  

Vozidlo včetně obvyklé výbavy a pojištěné nestandardní výbavy 

Pojistná doba: 36 měsíců  

Pojistné nebezpečí: základní havárie, odcizení, živel a vandalismus 

Pojistná událost:  

• totální poškození vozidla; 

• odcizení vozidla. 

Rozsah pojištění:  

Včetně spoluúčasti v hlavním pojištění: ANO / NE 

Pojistné plnění: rozdíl mezi pořizovací a obvyklou cenou vozidla 

Hranice pojistného plnění:  

• Limit pojistného plnění v Koop GAP (závisí na pořizovací ceně vozidla) 

• Limit pojistného plnění za spoluúčast v hlavním pojištění 

 
 
LEASEGAP  

Hlavní pojištění: HAV sjednané pro všechna pojistná nebezpečí 

Předmět pojištění:  

Vozidlo včetně obvyklé výbavy a pojištěné nestandardní výbavy 

Pojistná doba: 60 měsíců  

Pojistné nebezpečí: základní havárie, odcizení, živel a vandalismus 

Pojistná událost:  

• totální poškození vozidla; 

• odcizení vozidla. 

Rozsah pojištění:  

Včetně spoluúčasti v hlavním pojištění: ANO / NE 
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Pojistné plnění: rozdíl mezi pojistnou hodnotou a obvyklou cenou vozidla. Pojistná hodnota se v prvních třech le-

tech pojištění rovná pořizovací ceně vozidla.  

Hranice pojistného plnění:  

• Limit pojistného plnění v LeaseGAP (závisí na pořizovací ceně vozidla a jeho stáří) Přesná výše limitu je vždy uvedena ve 

„Smluvních podmínkách – LEASEGAP“) 

• Limit pojistného plnění za spoluúčast v hlavním pojištění 

 
 
GAP na účetní cenu „GAP-U“  

Hlavní pojištění: HAV sjednané pro všechna pojistná nebezpečí 

Předmět pojištění:  

Vozidlo včetně obvyklé výbavy a pojištěné nestandardní výbavy 

Pojistná doba: po celou dobu pojištění spojeného s financováním 

Pojistné nebezpečí: základní havárie, odcizení, živel a vandalismus 

Pojistná událost:  

• totální poškození vozidla; 

• odcizení vozidla. 

Rozsah pojištění:  

Včetně spoluúčasti v hlavním pojištění: NE 

Pojistné plnění: rozdíl mezi finanční (účetní) hodnotou vozidla evidovanou u leasingové společnosti (odpovídá 

pouze nezaplacenému dluhu) a obvyklou cenou vozidla 

Finanční hodnota nezahrnuje: 

− ostatní finanční náklady, zejména pojistné a ostatní poplatky za služby bez rozdílu, jsou-li vratné nebo nevratné, 

− jakékoli platby nebo splátky s datem splatnosti a splatné před datem vzniku úplné totální škody, 

− penále a mimořádní splátky, 

− finanční škody a ušlý zisk, 

− jakékoli splátky, které by byly splatné po uplynutí tohoto pojistného krytí, kdyby nedošlo k úplné totální škodě. 

 

Hranice pojistného plnění:  

• Limit pojistného plnění v GAP-U ((závisí na finanční (účetní) hodnotě vozidla)) 

• Limit pojistného plnění za spoluúčast v hlavním pojištění 

 

Pojišt ění stroj ů 

Hlavní pojištění: HAV 

Předmět pojištění:  

• pojištěné vozidlo jako celek, nebo  

• strojní nástavba pojištěného vozidla (specifikovaná v příloze PS).  

Pojistné nebezpečí a pojistná událost:  

poškození nebo zničení pojištěného stroje nahodilou událostí 

Výluky z pojištění:  

vada (o které se vědělo); FLEXA (požár, blesk, výbuch, pád letadla); pád stromů/stožárů; povodeň záplava, vítr 

krupobití, sesuv zemin, zřícení skal; krádež, loupež, ztráta, zpronevěra, podvod; odpovědnost podle právního 

předpisu či podle smlouvy; následek trvalého vlivu provozu 

Územní platnost: Česká republika 

Hranice pojistného plnění: Pojistná částka 



Příloha č. 2 ke Smlouvě o spolupráci s pojistníkem při distribuci pojištění - Výukový materiál produktová část  
 

Pojišt ění věcí během dopravy  

Hlavní pojištění: HAV 

Předmět pojištění – věci dopravované vozidlem: 

• vlastní, včetně vlastních zásob  

• cizí, oprávněně používané nebo převzaté při poskytování služby  

Rizikové skupiny (charakter přepravovaných věcí):   RIZ1 > RIZ2 > RIZ3 

Pojistné nebezpečí:  

Nehoda vozidla, FLEXA, povodeň, záplava, vichřice, krupobití;  

sesuv půdy, zřícení skal, lavina, zemětřesení; 

Odcizení: ANO / NE  

Územní platnost:  

Česká republika / Česká republika a s ní sousedící státy / Evropa 

Hranice pojistného plnění: Roční limit pojistného plnění 

 

 

ASISTENČNÍ SLUŽBY  

V CENĚ POJISTNÉHO KOMPLEXNÍHO POJIŠT ĚNÍ 

 

Při sjednání pojištění odpovědnosti je v ceně pojistného asistenční program STANDARD (44), při sjednání havarijního pojištění je 

v ceně pojistného asistenční program PLUS. 

 

ROZŠÍŘENÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY 

PLUS (k pojištění odpovědnosti) (50) rozšíření programu STANDARD 

SUPER (44 + 40)   rozšíření programu PLUS o pomoc v případě odcizení, nemoci, úrazu atd. 

TRUCK (49)    porucha a havárie bez vyproštění 

TRUCK PLUS (491; 492; 493)  porucha a havárie s limitem na vyproštění 

TRUCK EXTRA (494; 496)   porucha a havárie bez limitu na vyproštění 

 

 

POJISTNÉ PODMÍNKY A HRANICE POJISTNÉHO PLN ĚNÍ  – pojistné smlouvy uzavřené od roku 2014  

Pojišt ění Pojistné 
podmínky  

Hranice pojistného pln ění 

 
POV a doplňková pojištění, která lze sjednat jen s POV: 
 

  

Pojišt ění odpov ědnosti za újmu zp ůsobenou provozem vozidla  VPP R-630/14 Limity ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb. 
   Doplňkové havarijní pojišt ění při nezavin ěné nehod ě – NA100PRO  ZPP H-380/14 Obvyklá cena vozidla vč. obvyklé výbavy 
   Doplňkové živelní pojišt ění vozidla  ZPP H-371/14 Roční limit pojistného plnění 
   Doplňkové pojištění poškození vozidla zví řetem  ZPP H-372/14 Roční limit pojistného plnění 
 
HAV a doplňková pojištění, která lze sjednat jen s HAV: 
 

  

Havarijní pojišt ění vozidel  VPP H-350/14 Obvyklá cena vozidla vč. obvyklé výbavy 
   Doplňkové pojišt ění KoopGAP  ZPP H-365/14 Limit pojistného plnění v KoopGAP 
   Doplňkové pojišt ění věcí během silni ční dopravy  ZPP H-695/14 Roční limit pojistného plnění 
   Doplňkové pojišt ění stroj ů ZPP H-300/14 Pojistná částka 
 
Doplňková pojištění, která lze sjednat s POV nebo s HAV: 
 

  

   Doplňkové pojišt ění skel vozidla  ZPP H-364/14 Limit pojistného plnění na pojistnou událost 
   Doplňkové úrazové pojišt ění osob dopravovaných vozidlem  ZPP H-362/14 Pojistná částka 
   Doplňkové pojišt ění zavazadel  ZPP H-361/14 Limit pojistného plnění na pojistnou událost 
   Doplňkové pojišt ění náklad ů na nájem náhradního vozidla  ZPP H-363/14 Maximální počet dnů, denní limit plnění (vč. DPH) 
   Doplňkové pojišt ění právní ochrany vozidla  ZPP H-956/14 Roční limit pojistného plnění 
   Doplňkové pojišt ění právní ochrany p ři dopravní nehod ě ZPP H-959/14 Roční limit pojistného plnění 
   Doplňkové pojišt ění sportovní výbavy  ZPP H-366/14 Roční limit pojistného plnění 
   Doplňkové pojišt ění asisten čních služeb  ZPP H-390/14 Hranice pojistného plnění – v asistenčních programech 



Příloha č. 2 ke Smlouvě o spolupráci s pojistníkem při distribuci pojištění - Výukový materiál produktová část  
 

POJISTNÉ PODMÍNKY A HRANICE POJISTNÉHO PLN ĚNÍ  – pojistné smlouvy uzavřené před rokem 2014  

Pojišt ění Pojistné  
podmínky  

Hranice pojistného pln ění 

 
POV a doplňková pojištění, která lze sjednat jen s POV: 
 

  

Pojišt ění odpov ědnosti za újmu zp ůsobenou provozem vozidla  VPP R-630/08 Limity ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb. 
   Doplňkové havarijní pojišt ění při nezavin ěné nehod ě – NA100PRO  ZPP H-380/10 Obvyklá cena vozidla vč. obvyklé výbavy 
   Doplňkové živelní pojišt ění vozidla  ZPP H-371/09 Roční limit pojistného plnění 
   Doplňkové pojištění poškození vozidla zví řetem  ZPP H-372/14 Roční limit pojistného plnění 
 
HAV a doplňková pojištění, která lze sjednat jen s HAV: 
 

  

Havarijní pojišt ění vozidel  VPP H-350/05 Obvyklá cena vozidla vč. obvyklé výbavy 
   Doplňkové pojišt ění KoopGAP  ZPP H-365/14 Limit pojistného plnění v KoopGAP 
   Doplňkové pojišt ění LEASEGAP  Smluvní ujednání Limit pojistného plnění v LEASEGAP 
   Doplňkové pojišt ění GAP-u Smluvní ujednání Limit pojistného plnění v GAP-U 
   Doplňkové pojišt ění věcí během silni ční dopravy  ZPP H-695/05 Roční limit pojistného plnění 
   Doplňkové pojišt ění stroj ů ZPP H-300/05 Pojistná částka 
 
Doplňková pojištění, která lze sjednat s POV nebo s HAV: 
 

  

   Doplňkové pojišt ění skel vozidla  ZPP H-350/05 Limit pojistného plnění na pojistnou událost 
   Doplňkové úrazové pojišt ění osob dopravovaných vozidlem  ZPP H-362/05 Pojistná částka 
   Doplňkové pojišt ění zavazadel  ZPP H-361/05 Limit pojistného plnění na pojistnou událost 
   Doplňkové pojišt ění náklad ů na nájem náhradního vozidla  ZPP H-363/05 Maximální počet dnů, denní limit plnění (vč. DPH) 
   Doplňkové pojišt ění právní ochrany vozidla  ZPP H-956/09 Roční limit pojistného plnění 
   Doplňkové pojišt ění právní ochrany p ři dopravní nehod ě ZPP H-959/09 Roční limit pojistného plnění 
   Doplňkové pojišt ění asisten čních služeb  Asistenční sešit Hranice pojistného plnění – v asistenčních programech 

 

 
 

 


