PRODUKTOVÝ LIST
POVINNÉ RUČENÍ
AUTOPOJIŠTĚNÍ COMBI PLUS IV

Povinné pojištění újmy a škody způsobené provozem Vašeho vozidla jiným osobám, vozidlům nebo na ostatním majetku
I. CO VŠECHNO POVINNÉ RUČENÍ POKRYJE?
• újmy na zdraví, které způsobíte Vaším vozem jiným osobám
• v ěcné škody a škody na majetku, které způsobíte Vaším vozem
(např. poškození dopravního značení, poškození plotů, poškození
staveb aj.)

• Vámi způsobené škody, které mají povahu ušlého zisku (např. Vaší
vinou poraněná osoba bude v pracovní neschopnosti, nemůže
chodit do práce a pobírat plat – může po Vás žádat náhradu za ušlou
mzdu; může po Vás žádat odškodnění za bolest – tzv. bolestné)

II. CO SE STANE, POKUD NEMÁM SJEDNANÉ POVINNÉ RUČENÍ?
• z a nesplnění povinnosti pojistit vozidlo zaplatím pokutu 5 000
až 40 000 Kč podle zákona č. 168/1999 Sb. § 16 odst. 1 písm. a),
o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

• z aplatím pokutu 1 500 až 3 000 Kč za přestupek dle zákona
č. 168/1999 Sb. dle § 16 odst. 1 písm. b), v blokovém řízení
max. 1 500 Kč – nepředložení zelené karty policejní kontrole

• když způsobím nehodu, čekají mě další výdaje:

Vyjížděl jsem z vedlejší silnice
na hlavní… nedostatečně jsem se
rozhlédl, a proto jsem přehlédl blížící
se cisternu a vjel jí do cesty…

KOLIK ZAPLATÍM?
výjezd techniky
k převrácené cisterně
odtah a oprava
poškozené cisterny

BEZ POVINNÉHO
RUČENÍ

Já jsem v panice také prudce
strhnul volant, vyletěl jsem ze silnice…
poškodil dopravní značku…
a zastavil jsem se až o plot domu
kousek od cesty…

… řidič cisterny začal prudce brzdit,
aby se vyhnul srážce se mnou. Strhnul
volant, dostal smyk a cisterna se
převrátila na bok… vytekl z ní olej
a řidič se těžce zranil…

S POVINNÝM
RUČENÍM

Island

Švédsko
Finsko

250 000 Kč

0 Kč

Norsko

895 000 Kč

0 Kč

Lotyšsko
Dánsko

asanační práce (např.
vyčištění silnice od oleje)

86 000 Kč

oprava dopravního
značení

14 500 Kč

0 Kč

oprava poničeného
plotu

31 000 Kč

0 Kč

výdaje na léčbu
zraněného řidiče

3 000 000–20 000 000 Kč

0 Kč

odškodnění za bolestné

1 000 000–20 000 000 Kč

Bělorusko
Spojené
království

Nizozemsko

Polsko
Ukrajina
Německo
Belgie
Česká republika
Lucembursko
Slovensko
Moldavsko
Rakousko
Francie
Maďarsko
Lichtenštejnsko
Rumunsko
Švýcarsko
SlovinskoChorvatsko
Bosna Srbsko
a Hercegovina
Monako
Bulharsko
Andorra
Černá
Itálie
Hora Makedonie

Portugalsko

Albánie
Řecko

Španělsko

0 Kč

200 000–10 000 000 Kč

0 Kč

100 000–500 000 Kč

0 Kč

Tunisko

957 444 555
www.cpp.cz

Malta

Pojištění platí na území států, které jsou vyznačeny na zelené kartě a nejsou přeškrtnuty.
Pojištění je platné také na území Ázerbájdžánu.

soudní výlohy a právní
zastoupení

Litva

Irsko

0 Kč

Maroko

náhrada za ušlý výdělek

Rusko

Estonsko

Turecko

III. CO ZÍSKÁM S POVINNÝM RUČENÍM U ČPP?

ZDARMA:

VÝHODY SEZÓNNÍHO POJIŠTENÍ:

• a
 ž dvojnásobné pojištení úrazu řidiče
• asistenční služby při nehodě nebo poruše

• p
 ro řidiče, kteří používají vozidlo každoročně jen v určitém období
• není třeba ukládat registrační značky do depozitu, mimo sezónu
je však nutné odstavit vozidlo pryč z pozemní komunikace
(nap. garáž, zahrada, soukromý pozemek)

IV. JAKÉ VARIANTY MÁM NA VÝBĚR?
SPOROPOV

SPECIÁLPOV

SUPERPOV

45 mil. /45 mil.

75 mil. / 75 mil.

130 mil./130 mil.

ÚZEMNÍ PLATNOST

Evropa
(2 varianty:
– bez spoluúčasti
v ČR i v zahraničí
– se spoluúčastí
12 000 Kč v zahraničí)

EVROPA

EVROPA

ASISTENČNÍ SLUŽBY

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

– příjezd asistenční služby
– oprava na místě
– vyproštění vozidla
– odtah

– příjezd asistenční služby
– oprava na místě
– vyproštění vozidla
– odtah

– příjezd asistenční služby
– oprava na místě
– vyproštění vozidla
– odtah

LIMITY PRO ÚJMY NA ZDRAVÍ*/
PRO ŠKODY NA MAJETKU

– limity asistenčních služeb se sčítají
– nelze čerpat pro úhradu náhradních dílů
a pohonných hmot

Asistence SPORO
ČR
základní limit

500 Kč

Asistence SPECIÁL
do 3,5 t

Asistence SPECIÁL

nad 3,5 t

ČR

zahraničí

2 500 Kč

5 000 Kč

ČR

zahraničí

do 3,5 t
ČR

nad 3,5 t

zahraničí

3 500 Kč 10 000 Kč 2 500 Kč

5 000 Kč

zahraničí

3 500 Kč 10 000 Kč

ŘIDIČE ZDARMA

ŘIDIČE ZDARMA

základní limit

dvojnásobný limit

–

100 000 Kč

200 000 Kč

–

150 000 Kč

300 000 Kč

– denní odškodné za nezbytné léčení

–

100 Kč

200 Kč

– denní odškodné za pobyt v nemocnici

–

100 Kč

200 Kč

POJIŠTĚNÍ PŘÍVĚSNÉHO VOZÍKU
(do 750 kg)

–

ZDARMA
(typem Sporopov)

ZDARMA
(typem Sporopov)

Asistence SPORO

Vybraná doplňková pojištění
za zvýhodněnou cenu

Vybraná doplňková pojištění
za zvýhodněnou cenu

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

–

– případ smrti
– trvalé následky

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
PU = pojistná událost
* limit pro újmy na zdraví se uplatňuje pro každou osobu zvlášť

V. BONUSY A SLEVY
• B
 ONUSY za bezeškodní průběh
• přenesení bonusu z povinného ručení na havarijní pojištění
• sleva za způsob placení

VI. DŮLEŽITÉ TELEFONNÍ LINKY
•
•
•
•

ČR

Infolinka ČPP: 957 444 555
Linka pomoci řidičům: 1224
Global assistance: 1220
E-mail: info@cpp.cz

1. 9. 2019

• Extrabenefit Profi ve výši 15 %, když nezpůsobíte
3 roky nehodu
• … a další slevy pro dobré řidiče

