
Přehled nabídky Start * Standard Exclusive Exclusive 
Plus*

Exclusive 
Max* Premium*

Limity plnění 
(majetek/zdraví v mil. Kč)

35/35 50/50 100/100 120/120 150/150 150/150

1. Povinné ručení Bez povinností*
pouze vyřízení škody

 

Právní ochrana 
(limit 10 tis. Kč) limit 10 tis. Kč) (limit 20 tis. Kč) (limit 20 tis. Kč) (limit 20 tis. Kč) (limit 20 tis. Kč)

Asistence v případě nehody  

Asistence v případě poruchy    

Úrazové pojištění řidiče  

Úrazové pojištění ostatních cestujících   

První škoda bez vlivu na bonus    

Garance ceny na 3 roky     

POHODA Bez amortizace
– úhrada škody bez odpočtu amortizace       

Střet se zvěří
(limit 100 tis. Kč, spoluúčast 5 tis. Kč)     

Živel (limit 100 tis. Kč, spoluúčast 5 tis. Kč)      

Odcizení – celé vozidlo
(limit 100 tis. Kč, spoluúčast 5 tis. Kč)        

*lze sjednat pouze pro osobní nebo nákladní vozidla do 3,5 t

Výhody 1. Povinného ručení Bez povinností
(pro retailového klienta s osobním nebo nákladním  
automobilem do 3,5 t)

   Pomoc v každé situaci – ať jste viník (běžné povinné ručení), 
poškozený, nebo třeba jen sjedete z cesty a havarujete.

    Šetříme vaše nervy i čas – vyřídíme celou pojistnou událost za vás 
včetně vyjednávání s pojišťovnou viníka.

   Bez ztráty pohodlí – po nehodě pro vás zajistíme bezplatný odtah 
až 500 km, a pokud nehodu zavinil jiný řidič, zdarma vám zapůjčíme 
náhradní vozidlo na celou dobu opravy, v ostatních případech až 
na 3 dny. 

      Šetříme vaše peníze – bonus až 55 % za bezeškodní průběh  
(lze převést i od jiných pojišťoven).

   Postaráme se o vás i vaše auto – asistenční služby v případě neho-
dy i poruchy a úrazové pojištění zdarma k vybraným variantám.

Zcela nová připojištění k POV
Neplaťte za škody, které nemůžete ovlivnit! 

Vyberte si z naší nové nabídky připojištění a nic už vás nepřekvapí…

   Živel
   Odcizení vozidla

 –  Možnost samostatného připojištění k povinnému ručení nebo  
v ceně nové varianty „Premium“

 – Pojištění jsou určena pro osobní nebo nákladní vozidla do 3,5 t 
 –  Bez vlivu na bonus

Další možná připojištění
   Úrazové pojištění dopravovaných osob
   Pojištění čelního skla / všech skel
    Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby
   Pojištění asistenčních služeb pro případ poruchy a nehody
    Pojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace po dopravní nehodě
    Pojištění pro případ střetu se zvěří
   POHODA Bez amortizace – úhrada škody způsobené jiným řidičem  
bez odečtení amortizace

Nabídka České pojišťovny – poviNNé ruČeNí

Modelový příklad – POHODA Bez amortizace: Klient ČP měl pojistnou událost, kde vystupuje jako poškozený. Z povinného ručení viníka 
má nárok na výplatu PU po odečtení amortizace (= snížení hodnoty vlivem stáří vozidla) na 10 000 Kč, ačkoli škoda byla ve výši 15 000 Kč. 
Tento rozdíl, tj. 5 000 Kč, bude vyplacen v rámci připojištění POHODA Bez amortizace.

v ceně povinného ručení

lze připojistit
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Nabídka České pojišťovny – HAvAriJNí poJiŠTĚNí

Možná připojištění:
  Pojištění čelního skla / všech skel
  Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby
  Pojištění asistenčních služeb
    Pojištění pracovní neschopnosti  
a hospitalizace po dopravní nehodě

  Pojištění půjčovného během opravy vozidla*
  Plná úhrada opravy v zahraničí*
  Pojištění GAP (pojištění pořizovací ceny vozidla)*
  Zrušení výluky činnosti vozidla jako pracovního stroje*
  Úrazové pojištění

(*nelze sjednat k HAV 6+)

Varianty havarijního pojištění

Havárie a 
živel

Odcizení a 
živel All Risk

Havarijní  
pojištění  

starších vozů 6+

Rizika, před 
kterými vás 
ochráníme

Živel

Havárie + vandalismus

Odcizení

Neoprávněné užití vozidla

Benefity, 
které jinde 

nedostanete

Úrazové pojištění řidiče  
i ostatních cestujících

Asistence v případě nehody

VOLITELNÁ SPOLUÚČAST

1 % min. 1 000 Kč

5 % min. 5 000 Kč

10 % min. 10 000 Kč

20 % min. 20 000 Kč

30 % min. 30 000 Kč

HAV 6+ vždy se spoluúčastí 5 % min 5 000 Kč ! 

Co LZE pojistit
– jakékoli vozidlo s přidělenou RZ

 osobní 
 nákladní nebo speciální automobil
 tahač návěsů 
 autobus
 motocykl 
 traktor
 přívěs 
 návěs

Co NELZE pojistit
 historická vozidla 
 závodní automobily

– je však možné sjednat povinné ručení

Kde pojištění platí 
 Evropa + Turecko

– s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruska a Ukrajiny

 zvolit lze i levnější rozsah pouze ČR (nelze u HAV 6+)

 
  vozidla s právem přednosti v jízdě
  vozidla určená pro přepravu 
nebezpečných věcí
  vozidla ZTMRZ – zvláštní, trvale 
manipulační registrační značka
 TAXI a vozidla autopůjčovny

Výhody havarijního pojištění
Dobře se postaráme o váš poškozený vůz – rychle vám zajistíme opravu  
a peníze v případě nehody bez ohledu na to, kdo škodu zavinil, stejně jako  
v případě živelní škody, odcizení vozidla nebo vandalismu.
Šetříme vaše peníze – získáte bonus až 50 % za bezeškodní průběh a navíc slevu  
za zabezpečení vozidla.
Postaráme se o vás a vaše blízké – zdarma získáte úrazové pojištění řidiče  
včetně ostatních cestujících.
Pomůžeme vám v těžkých situacích po nehodě – asistenční služby zdarma.
Bezstarostné cestování – zajistíme vám pomoc na silnicích nejen v ČR,  
ale i v celé Evropě vč. Turecka.

Havarijní pojištění starších vozů – HAV 6+
(pro retailového klienta s osobním nebo nákladním automobilem do 3,5 t)
Myslíme také na vaše starší miláčky
Myslíte si, že havarijní pojištění musí být drahé a pro starší vozy se nevyplatí? 
Nezapomeňte, že i starší vůz může být drahé opravit, a co teprve kdyby vám ho ukradli. 
Proto u nás máte možnost získat speciální pojištění starších vozů, a to za příznivou cenu. 
Další peníze vám ušetříme připsáním bonusu ve výši až 50 % za bezeškodní průběh.

Samozřejmostí je garance kvalitního servisu:
Postaráme se o vás a vaše blízké – zdarma získáte úrazové pojištění řidiče včetně 
ostatních cestujících.
Pomůžeme vám v těžkých situacích po nehodě – asistenční služby zdarma.
Peníze vám vyplatíme bez čekání – rychlá likvidace, navíc nemusíte dokládat fakturu  
za opravu vašeho vozu.

Jen pro vnitřní potřebu!  
Popis platný k datu vydání: 09/2011

v ceně povinného ručení

lze připojistit
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