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Tržní hodnota nového vozu může v prvních letech po jeho nákupu klesnout tak dramaticky, že i  s nejlepším 
havarijním pojištěním obdržíte při pojistné události po 3 letech (krádeži či totální škodě) pojistné plnění na-
příklad jen ve výši pouhé poloviny kupní ceny.

EuroGAP představuje finanční ochranu investice do automobilu na tři nebo pět let od jeho koupě.
Tato finanční ochrana spočívá ve finančním krytí rozdílu mezi cenou časovou (obecnou) v době pojistné udá-
losti a cenou vozu pojištěnou pojištěním EuroGAP.

EuroGAP Premium - pojištění proti ztrátě hodnoty vozidla

Profil

Základní charakteristika: 

EuroGAP Premium je variantou produktu EuroGAP, která rozšiřuje portfolio “pojištění proti ztrátě hodnoty vozidla” 
o produkt, který chrání finanční investici do vozidla po dobu pěti let od jeho koupě. EuroGAP Premium chrání investici 
do automobilu až do výše 100 % jeho pořizovací hodnoty v prvních třech letech od koupě a ve výši 70-50% hodnoty 
automobilu ve čtvrtém a pátém roce pojištění. 
Pojistnou událostí se rozumí krádež vozidla nebo totální škoda (havárie či zničení při živelní události).

Výhody: 

–     100% ochrana finanční investice do vozu v prvních třech letech a lineární udržování ceny vozidla nad jeho časo-
vou cenou ve čtvrtém a pátém roce

–     pojištěný získává dostatek finančních zdrojů na nákup / akontaci nového vozu 

–     možná ochrana proti dluhu vůči leasingové společnosti

–     možnost připojištění spoluúčasti z havarijního pojištění

–     velmi jednoduché sjednání

–     lze pro nová i ojetá vozidla

EuroGAP Premium byl zaveden na trh v České republice v březnu 2008 společně s variantou EuroGAP Smart. 
Tyto dvě nové varianty chrání finanční investici do automobilu pět let od jeho koupě a vznikly na základě požadavků 
zákazníků mít zabezpečení po celou dobu pětiletého leasingu. EuroGAP Smart a Premium však nejsou určeny pouze 
pro zákazníky, kteří financují prostřednictvím leasingu, ale i ty, kteří financují jakýmkoliv jiným způsobem.



Okruh uživatelů:  vlastník vozidla - fyzická, právnická osoba; s platným havarijním pojištěním

Distribuční kanály:  prodejci vozidel, leasingové společnosti, makléři, pobočka společnosti

Počet prodejních mist: ca 600 (včetně SR)

Rozsah pojištění: proti odcizení, totální havárii i pro případ živelné škody

Připojištění:  možno sjednat připojištění náhrady spoluúčasti z havarijního pojištění

Zánik pojištění:  prodej vozu, ukončení leasingu, pojistná událost nebo zánik primárního 

pojištění

Maximální limit pojistného plnění:  750 000 Kč pro nová vozidla, 500 000 Kč pro ojetá vozidla,

 75 000 Kč pro připojištění náhrady spoluúčasti z havarijního pojištění 

Min. / Max. spoluúčast: 0 Kč / 0 Kč

Územní platnost pojištění: dle rozsahu havarijního pojištění

Max. stáří vozu při vstupu 

do pojištění:  5 let od data registrace

Jaký vůz lze pojistit:   nový osobní vůz do 3 500 kg, v pořizovací ceně do 2 500 000 Kč (vč. DPH), 
nový užitkový vůz do 3 500 kg, v pořizovací ceně do 2 500 000 Kč (bez DPH) 
– (pokud je klient plátce DPH), ojetý osobní a užitkový vůz do stáří 5 let 
od data první registrace, do 3 500 kg, v pořizovací ceně do 1 000 000 Kč 

Výluky z pojištění:   nelze sjednat pro vozidla s nestandardním způsobem využití a značky 

vyloučené z pojištění dle pojistných podmínek

Platby pojistného:  jednorázově na celé pojistné období nebo měsíčně v leasingových nebo 
jiných splátkách

Vznik pojistné ochrany:  podpisem smlouvy (návrhu smlouvy)

Jak je možné smlouvu sjednat:   osobně na pobočce, prostřednictvím agenta (dealer automobilů, makléř), 
po telefonu, online

Prohlídka vozidla: není podmínkou


