Úplné předsmluvní a smluvní informace naleznete ve smlouvě o financování uzavřené mezi pojistníkem, kterým je společnost poskytující
financování (dále jen „pojistník“), a klientem společnosti (dále jen “klient“), v pojistných podmínkách a dalších dokumentech v nich
uvedených.
O jaký druh pojištění se jedná?
EuroGAP kryje rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a tržní (obecnou) cenou vozu v době vzniku pojistné události, LeaseGAP rozdíl mezi
účetní hodnotou vozidla dle leasingové společnosti a tržní (obecnou) cenou financovaného vozu v době vzniku pojistné události.
Co je předmětem pojištění?

✓ Finanční ztráta na vozidle, která vznikla
v důsledku totální škody či krádeže v případě,
že bylo vyplaceno pojistné plnění
z havarijního pojištění primárním pojistitelem.
✓ Finanční ztrátou je myšlen rozdíl mezi
pojistnou hodnotou uvedenou v pojistné
smlouvě nebo smlouvě o financování
a obecnou hodnotou vozidla před vznikem
pojistné události stanovenou primárním
pojistitelem nebo oceněním vozidla před
vznikem pojistné události podle toho, která
z částek je vyšší.
✓ Pojistnou hodnotou je v případě pojištění
EuroGAP pořizovací cena vozidla, v případě
pojištění LeaseGAP pojistná částka dle
pojistné smlouvy snížená o fixní sazbu
lineárního odpisu ode dne počátku pojištění.
✓ Volitelně lze připojistit také spoluúčast podle
primárního pojištění.
Přesný rozsah pojistného krytí je uveden ve
smlouvě o financování a pojistných podmínkách.

Na co se pojištění nevztahuje?

Pojištění nelze sjednat pro vozidla:
 v jejichž technickém průkazu není pojištěný uveden jako
vlastník nebo provozovatel;
 u kterých smlouva o financování zahrnuje možnost odkladu
splátek;
 od jejichž uvedení do provozu (tj. zpravidla od data jeho první
registrace) uplynulo nebo by uplynulo ke dni uzavření pojistné
smlouvy více než 6 let;
 od jejichž koupě uplynulo více než 150 dní;
 využívané pro smluvní nebo jiný pronájem třetím stranám
s výjimkou případů, kdy je pojištěný nájemcem vozidla a je
zapsaný v jeho technickém průkazu jako provozovatel;
 využívané pro smluvní přepravu osob za úplatu (taxi, hotelová
a obdobná přeprava, apod.);
 využívané pro výuku řidičů (autoškoly, apod.).
Úplný rozsah výluk naleznete v pojistných podmínkách a smlouvě
o financování.
Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
Pojištění se nevztahuje na jakékoliv škodné události, ke kterým
došlo na vozidle:
! následkem dopravní nehody při které byl řidič vozidla pod
vlivem alkoholu či jiných návykových látek;
! následkem odcizení nebo neoprávněného užívání vozidla
osobou mající přístup ke klíčům od vozidla;
! následkem jakéhokoliv teroristického činu, stávky, válečného
konfliktu.
! Pojištění GAP se dále nevztahuje na jakékoliv snížení obecné
hodnoty vozidla primárním pojistitelem na základě podmínek
pojistné smlouvy z primárního pojištění nebo zamítl-li pojistitel
plnění z primárního pojištění.
! Celkový limit pojistného plnění z pojištění EuroGAP
i LeaseGAP (včetně případné náhrady spoluúčasti podle
primárního pojištění) je 1 000 000 Kč.
Úplný rozsah omezení naleznete v pojistných podmínkách
a smlouvě o financování.
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
✓ Pojištění GAP se sjednává pro stejné území, pro které je sjednáno primární (havarijní) pojištění.

Jaké mám povinnosti?
Povinnosti před uzavřením pojištění:
• Uvést pravdivé a úplné informace týkající se sjednávaného pojištění.
Povinnosti v průběhu trvání pojištění:
• Oznámit pojistiteli zánik pojistného zájmu. Nečinit bez souhlasu pojistitele nic, co zvyšuje pojistné riziko a učinit přiměřená
opatření, která zabrání vzniku pojistné události, případně zmírní její následky. Oznámit pojistiteli vznik jakéhokoliv pojištění,
které se vztahuje na stejné či obdobné pojistné události.
• Platit pojistné ve lhůtě splatnosti, pokud se s pojistitelem nedohodnou jinak.
• Seznámit obmyšleného, oprávněné osoby a pojištěné osoby s pravidly ochrany osobních údajů.
• Oznámit změnu vlastnictví či vznik totální škody na vozidle.
Povinnosti v případě vzniku škodní události:
• Bezprostředně oznámit vznik škodné události Policii ČR nebo příslušným orgánům v zahraničí.
• Oznámit vznik škodní události pojistiteli, a to nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy škodní událost nastala.
• Poskytnout veškerou součinnost za účelem odborného posouzení poruchy znalcem určeným pojistitelem.
• Předložit veškeré doklady, které prokazují nárok na pojistné plnění a nezbytné doklady vyžádané pojistitelem.
Veškerá právní jednání směřující ke vzniku či zániku pojištění vyžadují písemnou formu.

Kdy a jak provádět platby?
Pojištěný klient platí pojistné pojistníkovi v souladu se smlouvou o financování, zpravidla jako součást splátek financování.
Pojistník pojistné následně odvádí pojistiteli.
Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Pojištění GAP vzniká dnem uvedeným ve smlouvě o financování jako den počátku pojištění a končí dnem uvedeným ve smlouvě
o financování jako den konce pojištění.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Klient sjednává pojištění formou přistoupení k pojistné smlouvě sjednané mezi pojistníkem a pojistitelem. Pouze jedna z těchto
stran může pojistnou smlouvu vypovědět. Klient může požádat pojistníka o ukončení pojištění v souladu s podmínkami smlouvy
o financování a pojistnými podmínkami.
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