
 
 
 
 
 
 
POJIŠŤOVNA ROKU 
 
 
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., působí na českém pojistném trhu od listopadu 1995. 
Z počátku se specializovala především na oblast pojištění motorových vozidel, postupně se 
začala více zaměřovat i na ostatní produkty, především v oblasti pojištění průmyslu 
a podnikatelů, životního pojištění a pojištění majetku a odpovědnosti občanů. V oblasti pojištění 
vozidel nabízí podnikatelům tzv. flotilové pojištění, které je určeno k ochraně všech běžných typů 
vozidel, která jsou ve vlastnictví nebo nájmu podnikatelů. 
 
Flotilové pojištění je určeno pro všechny běžné typy vozidel, která jsou ve vlastnictví nebo 
nájmu podnikatelů – fyzických nebo právnických osob. Flotilovým pojištěním lze sjednat pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidel (takzvané povinné ručení) a havarijní pojištění v případě, že má 
podnikatel více než pět vozidel. Havarijní pojištění se vztahuje na případy poškození, zničení 
a odcizení vozidla. ČPP může tak svým klientům nabídnout vysoce kvalitní ochranu před 
nepředvídatelnými událostmi.  
 
Výše pojistného 
V ČPP je výše pojistného u každé flotily posuzována individuálně, nově od roku 2006 
zohledňujeme předmět podnikání, počet vozidel, místo sídla firmy a předchozí škodní průběh. 
Limity plnění v případě pojistné události jsou 70 mil. Kč u škod na majetku i zdraví. Součástí 
pojištění je navíc bezplatné pojištění sedadla řidiče, asistenční služba Global Assistance i pro 
případ poruchy. Tato asistenční služba se vztahuje i na nákladní vozidla. Samozřejmostí v naší 
nabídce je i možnost připojištění čelních skel u všech typů vozidel.  
 
Výhody 
U pojištění vozidel je směrem ke klientovi důsledně dodržován individuální přístup. Ten se 
projevuje jak při správě pojistných smluv, tak při vyřizování pojistných událostí. O klienta a jeho 
pojistné smlouvy pečuje vždy jeho osobní specialista. Individuální přístup uplatňujeme i při 
vyřizování pojistných událostí, takže můžeme klientům zaručit rychlé a korektní vyřízení.  
 
Portfolio 
Portfolio našich klientů je v oblasti flotilového pojištění značně široké, patří k nim nejen velké 
státní instituce např. Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo vnitra ČR - Zařízení služeb pro 
Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, Vězeňská služba ČR, dále Správa státních hmotných rezerv, 
Středočeský kraj, Záchranná služba hl. města Prahy a další, ale také subjekty z oblasti 
soukromé sféry, např. ČEZ Správa majetku s. r. o., OKD a. s., Agrofert Holding a. s. Významnou 
část našich klientů tvoří také drobní podnikatelé a zemědělská družstva.  
 
 
Sjednání pojištění 
Flotilové pojištění lze sjednat na kterékoli z poboček ČPP. Jejich úplný seznam je k dispozici na 
internetových stránkách HTUwww.cpp.cz UTH. 


