
Máme pojištění 
pro každého

841 444 555
www.cpp.cz

A je to pojištěno!

CPP inzerce 3 strany A4.indd   2 1.4.10   14:42

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

Produktová řada Autopojištění Combi Plus přináší pro 
klienta vysoký komfort v uzavírání pojištění. Na jediné 
smlouvě ČPP nabízí klientům možnost sjednání povin-
ného ručení, havarijního pojištění a dalších typů doplň-
kových pojištění. 

V rámci Autopojištění Combi Plus nabízí ČPP segmento-
vané produkty povinného ručení Sporopov s limity plnění 
ve výši 35 mil. Kč pro škody na zdraví i pro škody na ma-
jetku, Speciál Plus s limity ve výši 50 mil. Kč a Super Plus 
s limity plnění ve výši 100 mil. Kč. Všechny produkty obsa-
hují bezplatnou asistenční službu, a to i při pouhé poruše 
vozidla. Produkt Super Plus nabízí i bezplatné úrazové 
pojištění řidiče pojištěného vozidla. Ke všem produktům 
v rámci povinného ručení poskytuje pojišťovna navíc 
bezplatné pojištění povinného ručení malého motocyklu 
do 50 cm3 nebo přípojného vozíku s hmotností do 
750 kg. V havarijním pojištění ČPP nabízí dva segmen-
tované produkty havarijního pojištění – IDEÁLKASKO pro 
novější vozy nebo cenově výhodné SPOROKASKO, určené 
pro vozidla starší tří let. Součástí smlouvy je i možnost 
výběru dalších doplňkových připojištění: obvodových 
skel, zavazadel, nákladů na pronájem náhradního 
vozidla, přírodních rizik, úrazu, rozšířených asisten-
čních služeb a léčebných výloh v zahraničí. Předností 
celé produktové řady je vysoká variabilita zohledňující 
možnost výběru varianty od cenově nejvýhodnější až po 
variantu pro nejnáročnější.

Celá produktová řada Autopojištění Combi Plus je podporo-
vána nadstandardními asistenčními službami s vysokými 
bezplatnými limity, k dispozici 24 hodin denně, s možností 
komunikace v českém jazyce i při volání mimo ČR. Svým 
rozsahem je nabídka ojedinělá na trhu. Asistence je posky-
tována nejen při nehodě, ale i při pouhé poruše vozidla, 
zahrnuje opravu na místě, vyproštění a odtah vozidla. V pří-
padě současného sjednání povinného ručení a havarijního 
pojištění se limity plnění sčítají. S příplatkem za tzv. Asistenci 
Plus lze získat velmi nadstandardní služby s vysokými limi-
ty, které jsou výhodné zejména pro cesty do zahraničí. Asi-
stenční služby zajišťuje společnost Global Assistance.

Při stanovení tarifů v povinném ručení ČPP vychází z tzv. 
segmentačních kritérií. ČPP pracuje s velmi propraco-
vaným systémem těchto kritérií. Segmentace přináší 
klientovi spravedlivější přístup při stanovování výše 
pojistného. Výši sazeb spoluurčuje kromě objemu válců 
motoru nebo hmotnosti vozidla také region, ze kterého 
pojistník pochází, stáří vozidla a věk pojistníka. Navíc 
pojišťovna nabízí klientům s osobními automobily osm ta-
rifních skupin podle objemu válců oproti standardním pěti.

Česká podnikatelská pojišťovna potvrdila během roku 
2009 svou mimořádně silnou pozici na trhu s povinným 
ručením v České republice. V uplynulém roce navýšila ČPP 
počet pojištěných vozidel o 95 tisíc, což byl nejlepší výsle-
dek na trhu. S celkovým množstvím 925 tisíc pojištěných 
vozidel je ČPP třetím největším poskytovatelem povinné-
ho ručení v České republice.
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