
Jak sjednat?

Kdy lze sjednat?

     Pro jaké vozy lze sjednat

Kdy a jak hradit pojistné

Je pojistné konečné? 
 Jaká je sazba DPH?

Jaké jsou další podmínky?

Nejlepší forma zabezpečení vozu před zloději? 
Navzdory široké nabídce mechanických a elektronických zabezpečovacích zařízení je jedinou nepřekonatelnou formou ochrany investice 

do vozu dobré pojištění!  

Grafické znázornění je pouze ilustrativní. 
Pojistné podmínky a další informace o produktu naleznete na www.eurogap.cz

 

Do 3,5 t (m1/N1) s výjimkou vyloučených dle pojistných podmínek (taxi a smluvní přeprava osob, autoškoly, 
autopůjčovny, vozidla s právem s předností v jízdě, využívaná při závodech, atd.)
 
Maximálního stáří 6 let od první registrace

S maximální pořizovací cenou 2,5 mil Kč (bez DPH u plátce DPH)

financovaná hotově, prostřednictvím finančního leasingu, úvěru (nikoli OL)

Do 180 dnů od pořízení (data fakturace)

Online prostřednictvím:
Aplikace Ontario - https://ontario.colonnade.cz/
Aplikace PaCo - https://partner.colonnade.cz

Ve splatnosti uvedené ve vyúčtování pojistného, ve splátkách nebo jednorázově

Klient hradí pojistné uvedené v pojistné smlouvě, pojistné je ze zákona v nulové sazbě DPH.
Pojistné ze zákona v nulové DPH.

 
Platné havarijní pojištění uzavřené po celou dobu trvání GAP

  

EuroGap – charakteristika
Ochrana investice do vozidla, která zajistí až po dobu 5 let dostatek prostředků na nákup vozu ve stejné cenové hladině. Pojistný 
program kryje rozdíl mezi obecnou hodnotou v případě totální škody nebo odcizení a pořizovací cenou vozu. Volitelně lze sjednat 
včetně spoluúčasti na pojistném plnění odečtené havarijním pojistitelem. 

Pojištěná rizika shodná s riziky v rámci havarijního pojištění, nejčastěji: Totální škoda v důsledku havárie (zaviněná i nezaviněná), 
živelné události, odcizení vozu 
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ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

Na levné auto je to zbytečné 
V dnešní době jsou veškeré vozy protkané všemožnými elektronickými systémy, zejména u levnějších vozidel je proto velmi často i 
zdánlivě lehká škoda vyhodnocena jako totální.

Nikdy jsem neboural
Velmi si vážíme Vaší zodpovědnosti a řidičské kázně, ale většina škodních událostí v dnešní době je zaviněna někým jiným. Nehledě na 
riziko odcizení nebo nevyzpytatelné počasí… víte jak vypadá vozidlo, 
když se s jeho karoserií pomazlí kroupy o průměru 2 centimetrů? Anebo co dokáže jedna sražená srna?

Parkuji v garáži 
To velmi pomáhá udržovat váš vůz v dobrém stavu, ale zároveň dává zlodějům nerušené prostředí na práci. Navíc v dnešní době ve 
škodních statistikách výrazně převažují totální škody v důsledku havárie.

Zamykám si řadící páku nebo mi auto hlídá satelit 
Je vidět, že přemýšlíte nad svojí investicí a nemáte rád zbytečné hazardování. Vynalézavost a zručnost zlodějů však nezná mezí a 
v dnešní době dokáží překonat téměř každou překážku. Navíc 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 vše-
mi značkami ta, po kterých je zrovna poptávka konkrétního klienta. Krádeže na náhradní díly se vyskytují sporadicky, vrakoviště jsou 
totiž dostatečně zásobena náhradními díly z totálních škod.

Je to drahé  
Z výzkumů mezi zákazníky autosalonů vyplývá, že většina klientů je připravena vynaložit až 8% ceny vozidla na jeho zabezpečení. Za při-
bližně polovinu této částky můžete mít na pět let jistotu dostatku prostředků na nákup nového vozu. Nestojí Vám tato jistota za nějakých 
12 Kč denně (při ceně vozu 0,5 mil. Kč)?

Co když auto prodám dříve 
Pokud prodáte Vaše vozidlo dříve, vrátíme Vám poměrnou část uhrazeného pojistného.

                  EuroGAP                        GAP v rámci havarijního pojištění 

                  
   

Na jak dlouho jistotu získám?        až 60 měsíců        36 měsíců
(sjednání jednou smlouvou, jedna platba)                                                                                                                   
                                                                                                                                         
Na jak starý vůz mohu sjednat?   60 měsíců                     12 měsíců 
(vstupní stáří vozu od 1. registrace)                                           od data 1. registrace                      od data 1. registrace          
                                                 
Kolik maximálně mohu dostat?                  absolutní             percentuální/absolutní
(limit pojistného plnění GAP )                                            1 000 000 Kč                                    600.000 Kč 
                                                          
Jak dlouho od nákupu mohu sjednat?
(doba od fakturace)                                    180 dnů                                                        30 dnů 
 
Mohu měnit havarijního pojistitele?
 (případně aktualizovat parametry HAV)                                                      ano                                                   ne, Gap zaniká 

Mohu se přepojistit na obecnou hodnotu?
v rámci HAV, platit tak nižší pojistné                                            ano                                                           ne 

Mohu si připojistit v GAP spoluúčast HAV?
(ne, spoluúčast hav. v případě totální škody)                                   volitelně                                     většinou nelze volit variantně 

Možnost fakturace pojistného dealerovi?           
(klient uhradí ve faktuře za vůz, případně dostává jako dárek)                          ano              ne
                                                                                                              
Co je administrativně jednodušší?      
(sjednání jednou smlouvou, jedna platba)                                                       ne                                                          ano 
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Srovnání produktů EuroGAP                        
s konkurencí
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