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•  Odcizení celého vozidla. 
•  Náklady za nájem náhradního vozidla.
•   V případě poruchy či nehody pokryjeme roz- 

šířené 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

•  Újmy na zdraví vzniklé úrazem u osob sedí- 
cích na pojištěných sedadlech Vašeho vozu  
v případě, že zaviníte dopravní nehodu.

•  Škody způsobené řáděním přírodních živlů, 
jako je vichřice, pád stromů, krupobití, 
povodně a další.

•  Škody v důsledku přímého střetu s jakým- 
koliv zvířetem.

•  Výměnu nebo opravu čelního skla (příp. 
všech výhledových obvodových skel).

•  Škody způsobené mimo obvyklé stanoviště 
odcizením i poškozením cestovních zava- 
zadel, kočárků, sportovních potřeb, jako 
jsou tenisové, squashové rakety, golfové 
vybavení, rybářské vybavení, kolečkové 
brusle, lyžařské boty apod.

•   V  případě totální škody nebo krádeže 
Vašeho nového vozidla uhradíme i 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.

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 %.

Možnost výběru z dalších 2 MINI variant:
1 ) přímý střet se zvířetem
2) živelní událost + poškození kabeláže nebo plastových 

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.

Pojištění nákladů na nájem
náhradního vozidla 
Pro případ dopravní nehody, poruchy, živelní události, odcizení nebo 
vandalismu. K dispozici jsou dvě varianty MINI a MAXI.
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. 

II. ŠIROKÁ NABÍDKA DOPLŇKOVÝCH POJIŠTĚNÍ

Pojištění skel vozidla
•   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 5 000 Kč  
do 20 000 Kč nebo 5 pevně daných limitů plnění. 
Podmínkou likvidace PU je oprava vozidla ve smluvním servisu ČPP.
S havarijním pojištěním plnění bez spoluúčasti.
S povinným ručením v prvních třech měsících se spoluúčastí 30 %.  
U pojistných událostí vzniklých později se spoluúčastí ve výši 
500 Kč. 
Územní platnost je shodná s havarijním pojištěním.

Pojištění zavazadel
Vztahuje se na přepravovaná cestovní zavazadla a věci osobní 
potřeby v pojištěném vozidle v době, kdy se vozidlo pohybuje 
mimo své obvyklé parkovací stanoviště.
2 varianty dle rozsahu pojistného krytí: 
•   MAXIZAV – Pojištění zavazadel pro rizika:  

havárie + živelní událost + odcizení + vandalismus + ztráta.
•  MINIZAV – Pojištění zavazadel pro rizika:  

havárie + živelní událost + ztráta.
Ztráta – stav, kdy v souvislosti s dopr. nehodou fyzická osoba 
pozbyla schopnost pojištěnou věc opatrovat.
•  Možnost pojištění zavazadel v uzamykatelném prostoru pod 

sedadlem motocyklu nebo v jeho uzamykatelném přídavném 
boxu!

Spoluúčast 10 %.
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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
     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

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.

Pojištění Asistence CAR/TIR Plus
•   Ztrojnásobené základní limity Asistence Plus
•  Vyproštění a odtah do nejbližší autorizované opravny  

bez limitů

Pojištění Asistence CAR MAXI
•  Náhradní vozidlo i při poruše.
•  Úhrada poškozené pneumatiky.
• Odtah vozidla i ze zahraničí až ze vzdálenosti 1 250 km   
 (celkově 2 500 km).

Pojištění Asistence přípojného vozidla
•  Odtah nepoškozeného přípojného vozidla v případě,  

že je nepojízdné pouze tažné vozidlo.

Pojištění KLIKA
Vztahuje se na poškození pojištěného vozidla v důsledku 
střetu, nárazu vozidla na překážku nebo zvíře a pádu, pokud 
současně s poškozením pojištěného vozidla došlo k újmě 
na majetku nebo zdraví třetí osoby provozem pojištěného 
vozidla a řidič pojištěného vozidla má povinnost nahradit 
způsobenou újmu třetí osobě ve smyslu zákona č. 168/1999 
Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinném 
ručení).
•   Územní platnost v ČR a do 30 km vzdušnou čarou od 

českých hranic na území sousedních států.
•  Plnění bez spoluúčasti.
•   Podmínkou likvidace je oprava vozidla ve smluvním 

servisu ČPP.
•  Dva limity plnění 10 000 Kč a 20 000 Kč.

Pojištění GAP
•  Pojištění GAP kryje po dobu čtyř let rozdíl mezi pořizovací 

cenou vozidla (=pojistnou částkou) v době sjednání pojistné  
smlouvy a obvyklou cenou vozidla v době vzniku pojistné 
události.

•  Pojistné nebezpečí – totální škoda nebo odcizení celého 
vozidla

•  Pro osobní nebo nákladní vozidla do 3,5 t
• Pojistná částka vozidla do 2 500 000 Kč  pro nové anebo    
  ojeté vozidlo do 1 roku stáří

•  Pojistná částka vozidla do 1 000 000 Kč pro ojeté vozidlo 
starší 1 roku a mladší 3 let

•  Limit pojistného plnění 800 000 Kč

Pojištění SMART GAP
Doplňkové pojištění (plnění při totální škodě plněné z POV 
viníka = nezaviněná totální škoda) 
•  Pro osobní/nákladní vozidla do 3,5t
•  Pojistné plnění stanoveno % výší z obvyklé ceny vozidla  

v době vzniku pojistné události – progresivní plnění: 1. rok 
10%, 2. rok 15%, 3. rok 20%, 4. a každý další rok 25%

•  Eliminuje možnost rozdílů metodik stanovení obvyklé ceny 
vozidla mezi pojišťovnami

•  Bez nutnosti omezovat vstupní stáří vozidla
•  Max. limit plnění 100 000 Kč

Územní platnost Asistence Plus

Pojištění Asistence Plus

•  Global assistance: 1220
•  E-mail: info@cpp.cz

Rozsah asistenčních služeb     

Asistence Plus (A +) Asistence CAR Plus (A CAR +) Asistence TIR Plus (A TIR +)

do 3,5 t včetně nad 3,5 t do 3,5 t včetně nad 3,5 t

ČR Zahraničí ČR Zahraničí ČR Zahraničí ČR Zahraničí

příjezd asistenční služby

6 000 Kč  22 000 Kč  8 000 Kč  32 000 Kč 
 18 000 Kč  66 000 Kč  24 000 Kč  96 000 Kčoprava na místě

odtah vozidla do nejbližší opravny

vyproštění vozidla  bez limitu  bez limitu  bez limitu  bez limitu

repatriace vozidla do ČR ne ano ne ano ne ano ne ano

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 

 2 000 Kč/
/osoba/noc 

 4 000 Kč/
/osoba/noc 

 2 000 Kč/
/osoba/noc 

 4 000 Kč/
/osoba/noc 

úschova nepojízdného vozidla (max. 2 dny)  500 Kč/den  500 Kč/den  750 Kč/den  2 000 Kč/den  1 000 Kč/den  1 000 Kč/den  1 500 Kč/den  4 000 Kč/den 

úhrada nákladů na cestu do místa bydliště  ano  ano  ano  ano  ano  ano  ano  ano 

Limity asistenční služby A+ se sčítají s limity asistenčních služeb SPORO či STANDARD. Limity asistenčních služeb A CAR+ / A TIR+ se sčítají s limity 
asistenčních služeb SPORO či STANDARD. Nelze sjednat s A+.

•  Infolinka ČPP: 957 444 555
•  Linka pomoci řidičům: 1224
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III. DŮLEŽITÉ TELEFONNÍ LINKY


