
Pojištění EuroGAP
Guaranteed Asset Protection



Pojištění GAP představuje finanční ochranu
investice do automobilu až po dobu 5 let
od okamžiku nákupu.

GAP kryje finanční rozdíl mezi tržní (obecnou)
cenou vozidla v době vzniku pojistné události
a pojistnou částkou, kterou je zpravidla
pořizovací cena.

Co je to EuroGAP



odcizení

Po 3 letech je pojistné plnění jen ve výši zhruba poloviny původní kupní ceny,

což zdaleka nedostačuje na pořízení nového vozu shodné kvality.

Pojištěná rizika

Rozsah krytých rizik i územní platnost je shodná s HAV

havárie živelné události vandalismu



3 500 kg
Maximální hmotnost 

vozidla

Kg

2 500 000
Maximální pořizovací cena 

vozu 

Cena

6 let
Maximální stáří vozidel

od data první registrace 

Věk Vstupní
podmínky



EuroGAP Classic  

NOVÁ i OJETÁ vozidla

Pojištění lze uzavřít až na 5 let

Osobní a dodávkové automobily

Krytí spoluúčasti v HAV 

Limit krytí 1.000.000 Kč



180 dní
Pojištění lze sjednat až 180 dní od pořízení 

vozidla. 

výhody



6 let
Lze pojistit ojeté vozy do 6 let od data první 

registrace. Celkem tedy až na 11 let. 

výhody



Výhody GAP
s havarijním pojištěním

Vlastní volba HAV pojišťovny.

Dodavatele HAV lze během trvání EuroGAPu měnit.

Možnost přepočítávání HAV = úspora nákladů.



Colonnade v rámci HAV

DOBA POJIŠTĚNÍ (BEZ REDUKCE PH) až 60 měsíců 36 měsíců

VSTUPNÍ STÁŘÍ VOZU 60 měsíců od data 1. registrace 12 měsíců od data 1. registrace

LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ
absolutní

1.000.000 Kč
percentuální/absolutní 

600.000 Kč

DOBA OD FAKTURACE 180 dnů 30 dnů

LZE MĚNIT POJISTITELE HAV ANO NE, Gap zaniká

LZE AKTUALIZOVAT PH NA OH ANO NE

PŘIPOJIŠTĚNÍ SPOLUÚČASTI volitelně většinou ne, nelze volit variantně

Porovnání EuroGAP
a pojištění Gap v rámci HAV 



Výhody GAP
ve vztahu k úvěru

Doba pojištění EuroGAP může být delší než období financované úvěrem.

Lze zahrnout do ceny vozu a profinancovat úvěrem. 



JEDNORÁZOVÁ
PLATBA NA CELÉ 
OBDOBÍ

Rozpočítejte celkovou cenu na roky, měsíce, dny.

4.406 Kč/rok, 367 Kč/měsíc, 12 Kč/den

Sazby jsou uvedené v ceníku.

550.000 Kč 22 030 Kč 

Pořizovací cena Pojistné na 5 let  



ROČNÍ 
SPLÁTKY Roční splátky jsou navýšeny jen o 5 %

Kalkulaci pohodlně vytvoříte online v systému.

5 %



PLATBA

zahrnutí do úvěru/ 

faktury

V účetním systému 

přidáte jako 

položku s 0 % DPH.

01 02 03

Vůz s pojištěním 

EuroGAP přidáte

do úvěru. 

Cena pojištění

se  automaticky rozloží 

do splátek vozu. 





nebo jinak na základě prodeje

na protiúčet nebo zakoupená

za účelem jejich dalšího

prodeje.

autoškola

nebo jiná výuka řidičů. nebo jiná smluvní přeprava

cestujících za úplatu.

s výjimkou finančního

leasingu. např. policejní, záchranná

a jiná pohotovostní

vozidla.

vozidla vlastněná
dočasně

Výluky GAP

taxi služba

pronájem vozidla s právem
přednosti v jízdě



Online
sjednání

Vytvoření smlouvy trvá max. 4 min. 

Možnost vytváření multikalkulací. 

Zaslání na email klienta přímo ze systému. 



Odpovědi na nejčastější
otázky klientů 



Na levné auto je to 
zbytečné
.

V dnešní době jsou vozy vybaveny 

řadou elektronických systémů,

a zejména u levnějších vozidel,

je proto velmi často i zdánlivě lehká

škoda vyhodnocena jako totální.

Nikdy jsem neboural

Většina škodních událostí v dnešní

době je zaviněna někým jiným. 

Nehledě na riziko odcizení nebo

nevyzpytatelné počasí. 

Parkuji v garáži

To velmi pomáhá udržovat vůz

v dobrém stavu, ale zároveň dává

zlodějům nerušené prostředí na práci.  

V dnešní době ve škodních statistikách

výrazně převažují totální škody

v důsledku havárie.

Zamykám si řadící
páku / auto hlídá satelit

Vynalézavost zlodějů nezná mezí

a dokáží překonat téměř každou

překážku. V dnešní době ve škodních

statistikách výrazně převažují totální

škody v důsledku havárie.

Tato auta se nekradou

Statistiky odcizených vozidel

se postupně vyvíjejí a v dnešní době

platí, že se vozidla kradou především

„na zakázku“, tedy napříč všemi

značkami.

Je to drahé

Většina klientů je připravena vynaložit

až 8 % ceny vozidla na jeho

zabezpečení. Za přibližně polovinu

této částky můžete mít sjednán 

EuroGAP na 5 let.  Při odprodeji vozu 

vracíme poměrnou část uhrazeného

pojistného.



EuroGAP

Rozdíl mezi obecnou 

hodnotou a pořizovací 

cenou pro vozidla do 3,5 t.

TruckGAPLeaseGAP

Rozdíl mezi obecnou

a účetní hodnotou

dle leasingové smlouvy.

Rozdíl mezi obecnou 

hodnotou a pořizovací 

cenou pro vozidla do 32 t.

U všech variant pojištění GAP lze zároveň připojistit spoluúčast z havarijního 
pojištění.

AutoCheck

Prodloužená záruka 

pro nové i ojeté vozy 

do 15 let. 

Specialty Motor 



Portfolio firemních
a individuálních produktů 



Pojištění majetku

• Pojištění majetku a přerušení 

provozu

• Strojní pojištění 

• Pojištění elektroniky

• Stavební/montážní pojištění 

Skupinový úraz, nemoc, 

cestování 

• Skupinové cestovní pojištění 

• Skupinové úrazové pojištění

• EVENT – úrazové pojištění akcí

• EXPAT – pojištění lékařské 

péče v zahraničí

• TRUCK – pojištění řidičů

Úraz a nemoc 

• Pojištění zlomenin, popálenin

• Pojištění závažných úrazů

• Pojištění hospitalizace 

následkem úrazu, nemoci

• Pojištění ženské rakoviny

Pojištění finančních rizik 

• Pojištění odpovědnosti 

manažerů D&O

• Individuální D&O

• Pojištění profesní odpovědnosti

• Pojištění kybernetických rizik 

• Pojištění GDPR 

Pojištění přepravy

• Pojištění přepravy

• Pojištění vlastní přepravy

• Pojištění zasilatele

• Pojištění silničního dopravce

Pojištění odpovědnosti

• Pojištění obecné odpovědnosti

• Stažení výrobku z trhu

• Odpovědnost za škodu 

způsobenou výrobkem / 

provozní činností 

Pojištění domácích 

mazlíčků

Cestovní pojištění 

• Krátkodobé 

• Dlouhodobé

• Roční 

• Pojištění storno poplatků

Autopojištění 

• EuroGAP

• TruckGAP

• LeaseGAP

• AutoCheck nové vozy

• AutoCheck ojeté vozy

• SEDADLA – úrazové pojištění 

Osobní pojištění

• Pojištění pravidelných plateb

• Pojištění mobilního telefonu

• Pojištění peněženky, klíčů, 

platební karty 



Jindřich Sýkora

Juraj Veselý 

Area Manager Čechy

Area Manager Morava, Slezsko 

jindrich.sykora@colonnade.cz

juraj.vesely@colonnade.cz

+420 731 156 573

+420 731 156 571



Děkuji Vám za 
pozornost


