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...

Byla to pořádná rána do betonového

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

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

Živel

• 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

• 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
• pro řidiče, kteří používají vozidlo
nebo poruše
každoročně jen v určitém období
• r ychlou a kvalitní likvidaci
• je-li sjednáno s POV, není třeba
pojistných událostí
ukládat registrační značky do
• pojistné plnění u oprav v autoservisech
depozitu, vozidlo však musí být
v cenách nových náhradních dílů
mimo sezónu odstaveno mimo
pozemní komunikace

Krátkodobé havarijní
pojištění na dovolenou
• pro řidiče, kteří se chtějí 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 Moldavska

Island

Švédsko
Faerské
ostrovy

Finsko
Norsko

Lotyšsko
Dánsko

Litva
Bělorusko

Irsko
Spojené
království

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

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

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

Rusko

Estonsko

Nizozemsko

Polsko

Německo
Belgie
Česká republika
Lucembursko
Slovensko

Ukrajina

Moldavsko
Rakousko
Maďarsko
Lichtenštejnsko
Rumunsko
Švýcarsko
SlovinskoChorvatsko
Bosna Srbsko
a Hercegovina
Monako
Bulharsko
Andorra
Černá
Itálie
Hora Makedonie
Francie

Portugalsko

Turecko

Albánie
Řecko

Španělsko

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
• … a další slevy

PRODUKTOVÝ LIST – DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ
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. 1. 2016

Pojištění GAP
Vztahuje se na nová vozidla
s pořizovací cenou do 2 000 000 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 800 000 Kč.
Plnění bez spoluúčasti.

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

