PRODUKTOVÝ LIST – POVINNÉ RUČENÍ
Povinné pojištění újmy a škody způsobené provozem Vašeho
vozidla jiným osobám, vozidlům nebo na ostatním majetku
I. CO VŠECHNO POVINNÉ RUČENÍ POKRYJE?
• újmy na zdraví, které způsobíte Vaším vozem jiným osobám
• věcné škody a škody na majetku, které způsobíte Vaším vozem (např.
poškození dopravního značení, poškození plotů, poškození staveb aj.)
• Vámi způsobené škody, které mají povahu ušlého zisku (např. Vaší vinou
poraněná osoba bude v pracovní neschopnosti, nemůže chodit do práce
a pobírat plat – může po Vás žádat náhradu za ušlou mzdu; může po Vás
žádat odškodnění za bolest – tzv. bolestné)

II. CO SE STANE,
POKUD NEMÁM
SJEDNANÉ POVINNÉ
RUČENÍ?

Island

Finsko
Norsko
Rusko
s výjimkou tzv.
Kaliningradské
oblasti

Estonsko

• za nesplnění povinnosti
pojistit vozidlo zaplatím
pokutu 5 000 až 40 000
Kč podle zákona
č. 168/1999 Sb. § 16 odst.
1 písm. a), o pojištění
odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem
vozidla
• zaplatím pokutu 1 500 až
3 000 Kč za přestupek dle
zákona č. 168/1999 Sb.
dle § 16 odst. 1 písm. b),
v blokovém řízení max.
1 500 Kč – nepředložení
zelené karty policejní
kontrole

Švédsko

Lotyšsko
Dánsko
Irsko
Spojené
Království

Litva
Kaliningradská
oblast

Nizozemsko

Polsko
Česká republika
Lucembursko

Francie

Ukrajina

Německo

Belgie

Lichtenštejnsko
Rakousko
Švýcarsko
Slovinsko

Andorra
Portugalsko

Bělorusko

Slovensko

Maďarsko

Moldavsko
Rumunsko

Chorvatsko
Bosna
Srbsko
a Hercegovina

Bulharsko
Černá
Makedonie
Hora
Albánie
Řecko

Itálie

Španělsko

Malta

• když způsobím nehodu, čekají mě další výdaje:

Vyjížděl jsem z vedlejší silnice

… řidič cisterny začal prudce

Já jsem v panice také prudce

na hlavní…

brzdit, aby se vyhnul srážce se mnou.

strhnul volant, vyletěl jsem ze silnice…

… nedostatečně jsem se rozhlédl,

Strhnul volant, dostal smyk a cisterna se

poškodil dopravní značku… a zastavil

a proto jsem přehlédl blížící

převrátila na bok… vytekl z ní olej a řidič

jsem se až o plot

se cisternu a vjel jí do cesty…

se těžce zranil…

domu kousek od cesty…

KOLIK ZAPLATÍM?

BEZ POVINNÉHO RUČENÍ

S POVINNÝM RUČENÍM

výjezd techniky k převrácené cisterně

250 000 Kč

0

odtah a oprava poškozené cisterny

895 000 Kč

0

asanační práce (např. vyčištění silnice od oleje)

86 000 Kč

0

oprava dopravního značení

14 500 Kč

0

oprava poničeného plotu

31 000 Kč

0

výdaje na léčbu zraněného řidiče

3 000 000–20 000 000 Kč

0

odškodnění za bolestné

1 000 000–20 000 000 Kč

0

náhrada za ušlý výdělek

200 000–10 000 000 Kč

0

100 000–500 000 Kč

0

soudní výlohy a právní zastoupení
Údaje v tabulce jsou pouze orientační.

Turecko

PRODUKTOVÝ LIST – POVINNÉ RUČENÍ
III. CO ZÍSKÁM S POVINNÝM RUČENÍM U ČPP?
ZDARMA:
• úrazové pojištění řidiče nebo celé posádky
vozidla
• asistenční služby při nehodě nebo poruše
• další výhodná připojištění v produktu
SUPERPOV

VÝHODY SEZÓNNÍHO POJIŠTĚNÍ:
• pro řidiče, kteří používají vozidlo
každoročně jen v určitém období
• není třeba ukládat registrační značky
do depozitu, mimo sezónu je však nutné
odstavit vozidlo pryč z pozemní
komunikace (např. garáž, zahrada,
soukromý pozemek)

IV. JAKÉ VARIANTY MÁM NA VÝBĚR?
LIMITY PRO ÚJMY NA ZDRAVÍ*/
PRO ŠKODY NA MAJETKU

ÚZEMNÍ PLATNOST

ASISTENČNÍ SLUŽBY
– limity asistenčních služeb se sčítají
– nelze čerpat pro úhradu náhradních
dílů a pohonných hmot

základní limit

SPOROPOV

SPECIÁLPOV

SUPERPOV

35 mil./35 mil.

50 mil./50 mil.

111 mil./111 mil.

EVROPA

EVROPA

ZDARMA
– příjezd asistenční služby
– oprava na místě
– vyproštění vozidla
– odtah
Asistence SPECIÁL
do 3,5 t
nad 3,5 t
ČR
zahraničí
ČR
zahraničí
2 500 Kč 5 000 Kč 3 500 Kč 10 000 Kč
ŘIDIČE ZDARMA

ZDARMA
– příjezd asistenční služby
– oprava na místě
– vyproštění vozidla
– odtah
Asistence SUPER
do 3,5 t
nad 3,5 t
ČR
zahraničí
ČR
zahraničí
5 000 Kč 10 000 Kč 7 000 Kč 20 000 Kč
CELÉ POSÁDKY ZDARMA
– platí u vozidel do 5 sedadel
– u vozidel nad 5 sedadel je pojištění
úrazu řidiče s dvojnásobnými limity
100 000 Kč / 200 000 Kč
150 000 Kč / 300 000 Kč
100 Kč / 200 Kč
100 Kč / 200 Kč
ZDARMA
(typem Sporopov)
ZDARMA
V případě, že Vás někdo nabourá, máte nárok na:
– vyřízení majetkové škody v pojišťovně viníka
– odtah do smluvního neautorizovaného servisu
– náhradní vozidlo po celou dobu opravy
– uhrazení škody v plné výši
ZDARMA
Pro případ havárie, živlu, vandalismu
nebo odcizení
Do limitu 3 000 Kč bez časového omezení
ANO

Evropa
(v případě PU vždy
spoluúčast 12 000 Kč)
s možností volitelné
spoluúčasti v rámci ČR
0/12 000 Kč
ZDARMA
– příjezd asistenční služby
– oprava na místě
– vyproštění vozidla
– odtah
Asistence SPORO
ČR
500 Kč

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

–

– případ smrti
– trvalé následky
– denní odškodné za nezbytné léčení
– denní odškodné za pobyt v nemocnici
POJIŠTĚNÍ PŘÍVĚSNÉHO VOZÍKU
(do 750 kg)

–
–
–
–
–

základní limit na jedno pojištěné sedadlo
100 000 Kč
150 000 Kč
100 Kč
100 Kč
ZDARMA
(typem Sporopov)

DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ SERVIS PRO

NÁHRADNÍ VOZIDLO
1. PU BEZ VLIVU NA BONUS U ČPP
PU = pojistná událost
* limit pro újmy na zdraví se uplatňuje pro každou osobu zvlášť

V. BONUSY A SLEVY

DŮLEŽITÉ TELEFONNÍ LINKY

• BONUSY za bezeškodní průběh
• sleva pro zdravotně postižené
• přenesení bonusu z povinného ručení na havarijní pojištění
• sleva za způsob placení
• Extrabenefit Profi ve výši 15 %, když nezpůsobíte
3 roky nehodu
• … a další slevy pro dobré řidiče

INFOLINKA ČPP: 841 444 555
LINKA POMOCI ŘIDIČŮM: 1224
GLOBAL ASSISTANCE: 1220
E-MAIL: info@cpp.cz

1. 8. 2015

PRODUKTOVÝ LIST – HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ
Pojištění na škody, které si na svém voze způsobíte sami svojí neopatrností.
Tato pojištění Vás také ochrání proti škodám způsobeným nevyzpytatelnými
přírodními živly, vandaly či nenechavými zloději.
I. PROČ JE DOBRÉ MÍT HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ?

Ach jo... nikdy se mi nic nestalo,
vždycky jsem byl skvělý řidič bez
nehod a teď tohle... taková hloupá
neopatrnost...

… nejenže jsem způsobil škodu
jiným lidem, ale ke všemu jsem
si rozbil svoje nové auto, na které
jsem tak pracně šetřil…!

Byla to pořádná rána do betonového
sloupku u plotu… auto mi už nešlo ani
nastartovat. Byl jsem ze všeho zmatený
a otřesený, vůbec jsem nevěděl,
co mám dělat…

V PŘÍPADĚ NEHODY, ALE I PORUCHY VOLEJTE VŽDY LINKU POMOCI ŘIDIČŮM
1224 NEBO GLOBAL ASSISTANCE 1220
KOLIK ZAPLATÍM?

2 500 Kč

S HAVARIJNÍM POJIŠTĚNÍM
OD ČPP
0

89 350 Kč

5 000 Kč = spoluúčast

BEZ HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ

příjezd asistenční služby a odtah vozu do servisu
oprava vozu
Údaje v tabulce jsou pouze orientační.

II. PROTI ČEMU VÁS HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ OCHRÁNÍ?
Základní rizika
• škody na Vašem voze v důsledku Vámi způsobené
nehody
• poškození Vašeho vozu vandaly
• škody způsobené střetem s jakýmkoliv zvířetem
• odcizení Vašeho vozu nebo jeho části
• poškození kabeláže Vašeho vozu zvířetem

Živel
• škody po povodni nebo záplavě
• škody způsobené vichřicí
• škody po krupobití
• škody způsobené přímým úderem blesku
• škody způsobené pádem stromů nebo kamenů ze
skal podél silnic
• škody způsobené zřícením skal, zemin, lavin
• škody způsobené v důsledku požáru
v bezprostředním a blízkém okolí
• škody způsobené následkem výbuchu
v bezprostředním a blízkém okolí

III. CO ZÍSKÁTE S HAVARIJNÍM POJIŠTĚNÍM U ČPP?
Zdarma

Výhody sezónního pojištění

• asistenční služby při nehodě nebo poruše
• r ychlou a kvalitní likvidaci pojistných událostí
• pojistné plnění u oprav v autoservisech v cenách
nových náhradních dílů

Krátkodobé havarijní pojištění na dovolenou
• pro řidiče, kteří se chtěji během dovolené v zahraničí
cítit bezpečněji
• lze sjednat na jeden nebo dva měsíce ke stávající
smlouvě povinného ručení

PRODUKTOVÝ LIST – HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ
IV. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ IDEALHAV
Rozsah pojištění:
1. havárie, živel, odcizení, vandalismus (pro
všechna vozidla)
2. živel, odcizení, vandalismus (nelze pro
motocykly)
Územní platnost: geografické území Evropy
včetně Turecka s výjimkou Ruska, Běloruska,
Ukrajiny a Moldávie

Island

Švédsko
Finsko
Norsko

Lotyšsko
Dánsko
Irsko

Polsko
Česká republika
Lucembursko

Francie

Maximální limit plnění je obvyklá cena
vozidla v době vzniku PU
Plnění dle faktury nebo rozpočtem
Volba spoluúčasti: 3% – min. 3 000 Kč, 5%
– min. 5 000 Kč, 10% – min. 10 000 Kč, 15% –
min. 15 000 Kč

Andorra
Portugalsko

Bělorusko

Ukrajina

Německo

Belgie

nad 3,5 t
ČR
zahraničí
3 500 Kč
10 000 Kč

Litva
Kaliningradská
oblast

Nizozemsko

Spojené
Království

ASISTENČNÍ SLUŽBY
do 3,5 t
ČR
zahraničí
2 500 Kč
5 000 Kč

Rusko
s výjimkou tzv.
Kaliningradské
oblasti

Estonsko

Lichtenštejnsko
Rakousko
Švýcarsko
Slovinsko

Slovensko

Maďarsko

Moldavsko
Rumunsko

Chorvatsko
Bosna
Srbsko
a Hercegovina

Itálie

Španělsko

Bulharsko
Černá
Hora Makedonie
Albánie
Řecko

Turecko

Malta

V. BONUS A SLEVY
• sleva za bezeškodní průběh z předchozího
havarijního pojištění
• sleva za uzamykatelnou řadicí páku
• sleva za aktivní vyhledávací zařízení
• sleva za způsob placení
• sleva za propojištěnost s povinným ručením

• přenesení bonusu za bezeškodní
průběh z povinného ručení
• sleva ve výši 15 % za slib,
že 3 roky nezpůsobíte nehodu
• … a další slevy

PRODUKTOVÝ LIST – DOPLŇKOVÁ PŘIPOJIŠTĚNÍ
Pojištění MINIHAV
Vztahuje se současně na pojištění všech přírodních rizik a pojištění odcizení
celého vozidla
Na výběr 4 limity pojistného plnění.
Podmínkou likvidace PU je oprava vozidla ve smluvním servisu ČPP.
Územní platnost v ČR a do 30 km vzdušnou čarou od českých hranic
na území sousedních států.
Spoluúčast 10 %

Pojištění odcizení celého vozidla
Nevztahuje se na škody vzniklé odcizením částí vozidla.
Na výběr 6 limitů pojistného plnění.
Územní platnost v ČR a do 30 km vzdušnou čarou od českých hranic
na území sousedních států.
Spoluúčast 10 %

Pojištění činnosti vozidla jako pracovního stroje
Vztahuje se na vozidlo vybavené přídavným zařízením, které umožňuje
vozidlu pracovní činnost, nebo na vozidlo, za které lze takové
vozidlo připojit.
Lze sjednat pouze k havarijnímu pojištění od ČPP.
Spoluúčast se řídí výší zvolené spoluúčasti v havarijním pojištění.
1. 8. 2015

Pojištění GAP
Vztahuje se na nová vozidla
s pořizovací cenou do 1 500 000 Kč.
Lze sjednat na dobu 3 let k havarijnímu
pojištění od ČPP.
Nelze sjednat pro vozidla používaná
k pronájmu, vozidla taxi nebo s právem
přednosti v jízdě.
Plnění v případě totální škody nebo
odcizení vozidla s limitem 600 000 Kč.
Plnění bez spoluúčasti.

Důležité telefonní linky
INFOLINKA ČPP: 841 444 555
LINKA POMOCI ŘIDIČŮM: 1224
GLOBAL ASSISTANCE: 1220
E-MAIL: info@cpp.cz

PRODUKTOVÝ LIST – DOPLŇKOVÁ PŘIPOJIŠTĚNÍ
Pojištění skel vozidla

Pojištění SERVIS PRO

• pojištění čelního a všech výhledových skel vozu
(u autobusů a trolejbusů pouze čelní skla)
• nelze pojistit střešní okna, panoramatické střechy,
boční a zadní skla autobusů a trolejbusů, skla
motocyklů, tříkolek a čtyřkolek
Na výběr volitelné celotisícové limity od 2 000 Kč do
20 000 Kč nebo 4 pevně dané limity plnění.
Podmínkou likvidace PU je oprava vozidla ve smluvním
servisu ČPP.
S havarijním pojištěním plnění bez spoluúčasti.
S povinným ručením plnění od 1. dne sjednání se
spoluúčastí 30 %, po 6 měsících bez spoluúčasti.
Územní platnost je shodná s havarijním pojištěním.

V případě poškození Vašeho vozidla při dopravní
nehodě zaviněné řidičem jiného vozidla garantujeme:
• v yřízení škody na Vašem voze v pojišťovně viníka
• odtah poškozeného vozidla do smluvního servisu ČPP
• náhradní vozidlo po celou dobu opravy
• úhradu opravy v plné výši bez ohledu na stáří vozidla
Plnění bez spoluúčasti.
Územní platnost v ČR a do 30 km vzdušnou čarou od
českých hranic na území sousedních států.

Pojištění Asistence Plus
Rozsah asistenčních služeb
při poruše i nehodě

Asistence PLUS (A +)
do 3,5 t včetně

nad 3,5 t

ČR

zahraničí

ČR

zahraničí

6 000 Kč

22 000 Kč

8 000 Kč

32 000 Kč

ne

ne

ne

ne

ubytování v nouzi (max. 2 noci)

1 000 Kč/
osoba/noc

2 000 Kč/
osoba/noc

1 000 Kč/
osoba/noc

2 000 Kč/
osoba/noc

úschova nepojízdného vozidla (max. 2 dny)

500 Kč/den

500 Kč/den

750 Kč/den

2 000 Kč/den

úhrada nákladů na cestu do místa bydliště

ano

ano

ano

ano

příjezd asistenční služby, odtah vozidla
oprava na místě
vyproštění vozidla
odtah vozidla do nejbližší autorizované opravny

Pojištění Asistence CAR/TIR Plus
• ztrojnásobené základní limity Asistence Plus
• v yproštění a odtah do nejbližší autorizované
opravny bez limitů

Pojištění Asistence přípojného vozidla
• odtah nepoškozeného přípojného vozidla
v případě, že je nepojízdné pouze tažné vozidlo

Pojištění nákladů na nájem
náhradního vozidla
Pro případ dopravní nehody, živelní události, odcizení
nebo vandalismu.
Možnost volby limitu pojistného plnění z intervalu
3 000 – 15 000 Kč bez časového omezení.
Plnění bez spoluúčasti.
Územní platnost je shodná s havarijním pojištěním.

Pojištění přírodních rizik
Vztahuje se na:
• přímý střet se zvířetem
• živelní událost
• poškození kabeláže nebo plastových částí motoru
zvířetem
Výběr ze 4 limitů pojistného plnění.
Podmínkou likvidace PU je oprava vozidla ve smluvním
servisu ČPP.
Spoluúčast 10 %.
2 varianty pojištění přírodních rizik MINI:
1. střet se zvířetem
2. živel + poškození kabeláže nebo plast. částí
motoru zvířetem
Jeden limit pojistného plnění pro obě varianty.
Podmínkou likvidace PU je oprava vozidla ve smluvním
servisu ČPP.
Spoluúčast 10 %.
Územní platnost v ČR a do 30 km vzdušnou čarou od
českých hranic na území sousedních států.

PRODUKTOVÝ LIST – DOPLŇKOVÁ PŘIPOJIŠTĚNÍ
VÝHODY DOPLŇKOVÝCH POJIŠTĚNÍ
Vichřice, pád stromů…

Krupobití

Uhradíme škody na Vašem voze způsobené
řáděním přírodních živlů.

Povodně

Uhradíme Vám odcizení
celého vozidla.

Uhradíme škody v důsledku přímého
střetu s jakýmkoliv zvířetem.
Uhradíme výměnu nebo opravu čelního skla
(příp. všech výhledových obvodových skel).

Uhradíme náklady za nájem
náhradního vozidla.

Uhradíme Vám škodu způsobenou mimo obvyklé
stanoviště odcizením i poškozením cestovních
zavazadel, kočárků, sportovních potřeb, jako jsou
tenisové, squashové rakety, golfové vybavení, rybářské
vybavení, kolečkové brusle, lyžařské boty apod.

V případě poruchy či nehody
pokryjeme rozšířené asistenční
služby s navýšenými limity.
Pokud Vás někdo nabourá:
– vyřídíme za Vás majetkovou škodu
v pojišťovně viníka
– odtáhneme Váš vůz
– můžete využít náhradní vůz
– uhradíme škodu na Vašem voze
v plné výši

ÚZEMNÍ
PLATNOST
ASISTENCE

V případě úplné havárie nebo krádeže Vašeho nového
vozidla uhradíme rozdíl mezi cenou Vašeho vozu v době
vzniku pojistné události a cenou, za kterou byl vůz
zakoupen. Dostanete tak zpátky peníze , za které jste
vůz pořídili, a budete si moci ihned pořídit vůz nový.

Uhradíme za Vás újmy na zdraví
vzniklé úrazem u osob sedících na
pojištěných sedadlech Vašeho vozu
v případě, že zaviníte dopravní nehodu.

Island

Švédsko
Finsko

Rusko s výjimkou tzv.
Kaliningradské oblasti

Norsko
Estonsko
Lotyšsko
Dánsko
Irsko
Spojené
Království

Litva
Kaliningradská
oblast

Nizozemsko

Polsko
Česká republika
Lucembursko

Francie

Andorra
Španělsko

Úrazové
pojištění osob
ve vozidle
Vztahuje se na úrazy způsobené v důsledku dopravní nehody
nebo havárie a lze ho sjednat u vozidel do 9 míst pro
• řidiče vozidla
• řidiče vozidla a jeho spolujezdce
• pro všechna místa k sezení
Zahrnuje:
• denní odškodné za pobyt v nemocnici. . . . . . . . . . . 100 Kč
• denní odškodné za léčení úrazu. . . . . . . . . . . . . . . . 100 Kč
• trvalé následky úrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 000 Kč
• případ smrti úrazem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 Kč

Ukrajina

Německo

Belgie

Portugalsko

Bělorusko

Lichtenštějnsko
Rakousko
Švýcarsko
Slovinsko

Slovensko

Maďarsko

Moldavsko
Rumunsko

Chorvatsko
Bosna
Srbsko
a Hercegovina

Itálie

Bulharsko
Černá
Hora Makedonie
Albánie
Řecko

Turecko

Malta

Možnost sjednat až čtyřnásobek základních pojistných částek.
U vozidel nad 9 míst lze pojistit pouze celou posádku vozidla
na jednonásobek pojistné částky.
1× pojistná částka / 1 sedadlo
Plnění bez spoluúčasti.

1. 8. 2015

A je to pojištěno!

