
POJIŠTĚNÍ  
MOTOROVÝCH VOZIDEL

PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO?
•  ze zákona je povinné pro všechny vlastníky vozidel, která jsou

vymezena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla

JAKÁ NEBEZPEČÍ JSOU POJIŠTĚNA? 
Pojištění se vztahuje na každou osobu, která za případnou újmu 
odpovídá. Pojištěný má nárok, aby za něj pojistitel nahradil poškozeným 
uplatněné a prokázané nároky na náhradu:
•  újmy na zdraví nebo usmrcení
•  újmy vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i újmy

vzniklé odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji
opatrovat

•  újmy, která má povahu ušlého zisku
•  účelně vynaložených nákladů, spojených s právním zastoupením

při uplatňování nároků, za podmínek stanovených k datu vzniku
škodní události zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla

CO ZÍSKÁTE?
•  rychlé a kvalitní odškodnění poškozeného
•  pohodlné řešení problému – plné zabezpečení ochrany

poškozených v případě zavinění majetkové i nemajetkové újmy
vašim vozidlem

•  úsporu peněz – bonus za bezeškodní průběh
•  pomoc pro sebe i své auto – asistenční služby v případě nehody

i poruchy a úrazové pojištění zdarma k vybraným variantám
pojištění

•  limity pojistné ochrany pro újmy na zdraví a pro majetkové újmy
až do 250 milionů Kč

V České republice činí limit povinného ručení nejméně 35 milionů Kč. 
Existuje však celá řada případů, kdy bylo soudem přiznáno odškodnění 
vysoce přesahující tento limit a rozdíl pak hradí pojištěný, který je 
za způsobenou újmu odpovědný.

VOLITELNÁ PŘIPOJIŠTĚNÍ
•  připojištění skel
•  připojištění nadstandardních asistenčních služeb
•  připojištění úrazu řidiče nebo všech cestujících až do

limitu 1 milionu Kč
•  připojištění střetu se zvěří
•  připojištění poškození nebo zničení zaparkovaného vozidla

zvířetem
•  připojištění živlů
•  připojištění přímé likvidace (odškodnění vašim pojistitelem

v případě nezaviněné škody a následné uplatnění škody
po pojistiteli viníka)

•  odcizení
•  minikasko

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA (POVINNÉ RUČENÍ)

Pojištění motorových vozidel je jedním z nejkomplexnějších produktů v České republice a kryje jak újmy vzniklé na vozidle, tak 
újmy vzniklé v souvislosti s provozem motorového vozidla.
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POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO?
•  pro majitele vozidel, kteří chtějí ochránit své finanční prostředky

před škodami na vlastních vozech

Pojištění vozidel je nejfrekventovanějším pojištěním vůbec, což vyplývá 
z charakteru provozu, který je velmi podstatný z hlediska rizikovosti. 

JAKÁ NEBEZPEČÍ JSOU POJIŠTĚNA?
•  havárie
•  vandalismus
•  živelní událost
•  odcizení
•  neoprávněné užívání

CO ZÍSKÁTE?
•  opravu vozu a výplatu peněz bez starostí
•  bonus až 50 % za bezeškodní průběh
•  slevu za zabezpečení vozidla
•  bezplatnou základní asistenční službu
•  pomoc v těžkých situacích po nehodě
•  možnost bezstarostně cestovat

VOLITELNÁ PŘIPOJIŠTĚNÍ
•  připojištění skel
•  připojištění nadstandardních asistenčních služeb
•  připojištění zavazadel
•  připojištění půjčovného za náhradní vozidlo
•  připojištění oprav v zahraničních opravnách
•  připojištění GAP (zajišťuje pojistné plnění nad rámec obvyklé ceny

vozidla až do výše pořizovací ceny)
•  prodloužená záruka

HAVARIJNÍ A DOPLŇKOVÉ POJIŠTĚNÍ

PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO?
•  pro větší skupiny vozidel

Hromadné pojištění – flotilu – je možné sjednat již od 5 vozidel. 

JAKÁ NEBEZPEČÍ JSOU POJIŠTĚNA?
•  pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
•  součástí pojistné smlouvy může být rovněž havarijní pojištění
•  veškeré typy volitelných připojištění
•  speciální typy připojištění dle charakteru provozovaných vozidel –

např. při převozu ADR (nebezpečných látek)
•  rozšiřující ujednání a klauzule zkvalitňující standardní pojistné

produkty

CO ZÍSKÁTE?
•  pojištění všech vozidel v rámci jedné pojistné smlouvy
•  snadné hlášení změn (koupě, prodej)
•  okamžité vystavení zelené karty
•  vysoké limity pojistné ochrany až do 1 miliardy Kč pro újmy na

zdraví i pro majetkové újmy
•  ke každému pojištění asistenční služby zdarma
•  přehledné vyúčtování pojistného za celý vozový park
•  online systém pro správu flotilového pojištění a likvidaci pojistných

událostí
•  vyhodnocení celkového škodního průběhu a následnou regulaci

FLOTILA
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