


MINI GAP

•  nové připojištění

•   nabízeno za výhodné pojistné (ideálně k POV)

•   pojistným nebezpečím je případ vzniku totální škody na pojištěném vozidle, 

kterou zaviní jiný řidič, z jehož POV vznikne pojištěnému  nárok na náhradu újmy

•   pro osobní/nákladní vozidla do 3,5 t a stáří max. 20 let

•   pojistné plnění stanoveno % výší z obvyklé ceny vozidla stanovené pojišťovnou viníka

•   progresivní plnění: 1. rok 10 %, 2. rok 15 %, 3. rok 20 %, 4. a každý další rok 25 %

•  max. limit plnění 100 000 Kč 

Pojištění GAP

•  nově GAP na 4 roky

•  možnost sjednat pro vozidla ve stáří 0–1 rok

•   pořizovací cena vozidla nepřevyšuje 2 500 000 Kč

•  nově i pro zánovní vozidla ve stáří 1–3 roky

•   osobní a nákladní vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t

•   vozidlo je ojeté a ke dni počátku jeho pojištění neuplynuly 3 roky od data jeho první registrace

•   vozidlo nemuselo být zakoupeno pojištěným u autorizovaného prodejce vozidel příslušné tovární značky v ČR, 

ale ke dni počátku pojištění neuplynuly od této koupě více než tři měsíce

•   pořizovací cena vozidla nepřevyšuje 1 000 000 Kč

Pojištění skel vozidla

•  zrušení limitů 16 000 Kč / 17 000 Kč / 18 000 Kč / 19 000 Kč

•  nově možnost zjistit orientační cenu čelního skla

•  u PU vzniklých v prvních třech měsících trvání pojištění skel se odečítá spoluúčast ve výši 30 %, 

    u pojistných událostí vzniklých později se odečítá spoluúčast ve výši 10 %.

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

•  rozšířeno o variantu s „PORUCHOU“ nově dvě varianty:

•  MiniNV = bez PORUCHY

•  MaxiNV = s PORUCHOU

Pojištění zavazadel ve vozidle

•  rozšířeno o limit 20 000 Kč

Zrušení sazeb POV pro „užitkové automobily“

BONUS/MALUS POV nově na PROVOZOVATELE

•  Pro zohledňování předcházejícího škodního průběhu je nově nastaveno 7 skupin vozidel:

•  skupina 1: osobní do 3,5 t, obytný a sanitní automobil, nákladní automobil do 3,5 t

•  skupina 2: motocykl, moped bez RZ, motorová tříkolka, motorová čtyřkolka

•  skupina 3: nákladní automobil nad 3,5 t

•  skupina 4: tahač návěsů

•  skupina 5: autobusy

•  skupina 6: obytný přívěs, přípojné vozidlo, návěs

•  skupina 7:  traktor s RZ, traktor bez RZ, jednonápravový kultivační traktor, pojízdný pracovní 

stroj s RZ a bez RZ, vysokozdvižný vozík, motorový ruční vozík

Do výpočtu bonusu / malusu klienta budou nově zahrnuty všechny PŠP (pojistně škodní průběhy) 

a PU (pojistné události) zadaného klienta a druhu vozidla za posledních 12 kalendářních let. 

V rámci každé jednotlivé skupiny lze převádět bonus bez omezení. 

Mezi těmito 7 skupinami bonus převést nelze. AUTOPOJI T NÍ 
COMBI PLUS IV



Podpisem

•  standardní způsob sjednání => tisk smlouvy ve 3 kopiích (klient/Modřice/sjednatel)

•  všechny povinné dokumenty předává sjednatel klientovi fyzicky

Akceptace platbou – prodej na místě (PnM) (nové)

•  volíme při osobním jednání s klientem = pouze jako forma akceptace platbou

•  15 denní lhůta na zaplacení (stejně jako při PnD)

•  zaslání dokumentů (PS, ZK, ZZJ + ostatní) na e-mail klienta = povinná EK

Akceptace platbou – prodej na dálku (PnD)

•  volíme při jednání s klientem přes telefon/e-mail = klienta nevidím, opravdu prodej na dálku

•  15 denní lhůta na zaplacení (stejně jako při PnD)

•  zaslání dokumentů (PS, ZK, ZZJ + ostatní) na e-mail klienta = povinná EK

•  v prohlášení klientem v PS upozornění na 14 denní možnost odstoupení od smlouvy

Změna podmínek pro vstupní prohlídky

•  bližší informace a podmínky viz příloha

Změna termínu absolvování vstupní prohlídky

•  celková lhůta na provedení vstupní prohlídky je nově 30 dnů od počátku PS

•   PS uzavřená podpisem – v prvních 14 dnech bez SÚ, ve zbývajících dnech bude v případě PU 

navýšena SÚ na 90 %. U této varianty bude nutné klientem podepsat Smluvní ujednání o prohlídce.

•   PS uzavřená akceptací platbou na obch. místě (PnM) – stejné podmínky jako u akceptace podpisem 

s tím rozdílem, že klient Smluvní ujednání o prohlídce nebude podepisovat.

•   PS uzavřená akceptací platbou (PnD) – navýšená SÚ 90 % je v tomto režimu sjednání již od počátku 

pojištění do okamžiku provedení prohlídky.

AUTOPOJI T NÍ 
COMBI PLUS IV

ZPŮSOB VZNIKU SMLOUVY 

VSTUPNÍ PROHLÍDKY

Možnost volby počátku sezónního pojištění odlišně od počátku PS

•  počátek PS již nemusí být počátkem 1. sezóny

Dodatky k ACP IV

•  do doby, než bude umožněno sjednávat dodatky k produktu ACP IV, 

    bude možné provést sjednání dodatku pouze náhradou smlouvy




