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Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění GAP 
(CZ-EG-GEN-0518) 

 
Článek 1: Úvodní ustanovení 

Pojištění EuroGAP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem 
(občanský zákoník), dalšími právními předpisy upravujícími pojištění, Pojistnou 
smlouvou, příslušnými Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění GAP 
(VPPGAP) a těmito Zvláštními pojistnými podmínkami (ZPPEG). V případě 
rozporu mezi těmito ZPPEG a VPPGAP mají přednost příslušná ustanovení 
těchto ZPPEG. Od pojistných podmínek se lze odchýlit v Pojistné smlouvě. 

Článek 2: Výklad pojmů  

Níže uvedené termíny mají následující význam, kdekoliv jsou v těchto ZPPEG 
uvedeny s velkým počátečním písmenem; pokud je jakýkoliv termín níže 
definován odlišně od VPPGAP, použije se pro účely pojištění EuroGAP definice 
v těchto ZPPEG v rozsahu, v jakém je tato definice od VPPGAP odlišná: 

2.1. Vozidlo je nové či ojeté motorové vozidlo kategorie M1 (sloužící 
k přepravě osob) nebo kategorie N1 (sloužící k přepravě nákladu) 
s platným Technickým průkazem, které je blíže specifikované v Pojistné 
smlouvě; Vozidlem není jakékoliv vozidlo, jehož největší technicky 
přípustná / povolená (celková) hmotnost přesahuje 3 500 kg nebo jehož 
Pořizovací cena přesahuje částku 2 500 000 Kč.  

2.2. Ocenění vozidla je prodejní cena Vozidla stanovená metodikou Eurotax 
(primárně prostřednictvím softwarové aplikace Autowert, a v případě, že 
pro určité Vozidlo nebude tímto způsobem možné ocenění provést, podle 
tištěné formy Eurotaxu). 

2.3. Pojistná částka je Pořizovací cena, popřípadě u nových Vozidel jejich 
katalogová cena, pokud je takovou katalogovou cenu možné zjistit, nebo 
u ostatních Vozidel Ocenění vozidla ke dni počátku pojištění EuroGAP s 
tolerancí do + 5 %, pokud jsou tyto částky nižší, než Pořizovací cena, 
přičemž i v případě, že se Pojistná částka stanoví jako Pořizovací či 
katalogová cena, uplatní se při stanovení výše pojistného plnění z pojištění 
EuroGAP shodné parametry (včetně případných prodejních korekcí) 
s výjimkou stáří Vozidla od jeho prvního uvedení do provozu a stavu 
najetých kilometrů jako při stanovení takové ceny při sjednávání pojištění 
EuroGAP.  

2.4. Pojistná hodnota nebo limit pojistného plnění je částka stanovená 
následujícím způsobem v závislosti na pojistném programu zvoleném 
v Pojistné smlouvě s tím, že v případě pojistného programu: 

a. EuroGAP Classic je Pojistnou hodnotou Pojistná částka;  

b. EuroGAP Smart je Pojistnou hodnotou Pojistná částka snížená o fixní 

sazbu lineárního odpisu rovnajícího se 10 % ročně ode dne počátku 
pojištění EuroGAP;  

c. EuroGAP Premium je Pojistnou hodnotou v prvních 36 měsících trvání 

pojištění EuroGAP Pojistná částka, a po uplynutí takových 36 měsíců 
částka stanovená pro pojistný program EuroGAP Smart podle odstavce 
b. tohoto článku; pro vyloučení pochybností se uvádí, že snížení 
Pojistné částky podle odstavce b. tohoto článku se počítá i v tomto 
případě již ode dne počátku pojištění EuroGAP. 

Článek 3: Předmět pojištění 

Z pojištění EuroGAP nahradí Pojistitel Pojištěnému finanční ztrátu ve výši 
specifikované v článku 5 těchto ZPPEG, která mu vznikne v důsledku Pojistné 
události. 

Článek 4: Výluky z pojištění 

4.1. Z pojištění EuroGAP Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud: 

a. Primární pojistitel odmítl, zamítl nebo není povinen poskytnout pojistné 
plnění z Primárního pojištění;  

b. Pojištěný odmítl návrh Primárního pojistitele na opravu Vozidla;  

c. zbytky Vozidla nebyly se souhlasem Pojistitele odevzdány Primárnímu 
pojistiteli nebo jinak zlikvidovány prodejem za peněžní protihodnotu 
nebo definitivně odňaty/odebrány podle nájemní, leasingové nebo jiné  

d. obdobné smlouvy do 60 dnů od data výplaty pojistného plnění 
Primárním pojistitelem. 

4.2. Pojištění EuroGAP se dále nevztahuje na následující škody: 

a. částky, o které Primární pojistitel snížil pojistné plnění z Primárního 
pojištění z důvodu nesplnění smluvních či zákonných povinností 
Pojištěným;  

b. spoluúčast podle Primárního pojištění, pokud není v Pojistné smlouvě 
dohodnuto jinak;  

c. částky, které Primární pojistitel odečetl z pojistného plnění 
z Primárního pojištění z důvodu dlužného pojistného. 

Článek 5: Pojistné plnění 

5.1. Pojistné plnění se stanoví jako rozdíl mezi příslušnou Pojistnou hodnotou 
a vyšší z následujících částek: 

a. obecná hodnota Vozidla k okamžiku bezprostředně před vznikem 
Pojistné události stanovená Primárním pojistitelem; 

b. Ocenění vozidla k okamžiku bezprostředně před vznikem Pojistné 
události.  

5.2. Celkový limit pojistného plnění z pojištění EuroGAP (včetně případné 
náhrady spoluúčasti podle Primárního pojištění) je 1 000 000 Kč.  

5.3. Pokud je tak dohodnuto v Pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění 
EuroGAP i na částku spoluúčasti podle Primárního pojištění maximálně 
však do výše 100 000 Kč; tento limit je součástí celkového limitu pojistného 
plnění podle předchozího odstavce a nezvyšuje jej. 

5.4. Bez ohledu na výše uvedené, je Pojistitel oprávněn odpovídajícím 
způsobem snížit pojistné plnění z pojištění EuroGAP v případě, že součet 
pojistných plnění z Primárního pojištění a pojištění EuroGAP a jakýchkoliv 
částek získaných z jiného pojištění či zdroje a částek získaných z likvidace 
zbytků Vozidla přesáhne Pojistnou částku, a to tak, aby tento součet 
nepřesáhl Pojistnou částku. 

Článek 6: Pojistné 

V Pojistné smlouvě může být sjednáno, že Jednorázové pojistné se bude platit 
ve splátkách. Pokud tak bylo sjednáno, platí, že nezaplacením splátky pojistného 
se dnem následujícím po dni splatnosti nezaplacené splátky stává splatným celé 
Jednorázové pojistné, pokud není v Pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Právo na 
úhradu celého zbývajícího pojistného může Pojistitel uplatnit nejpozději do 
splatnosti nejbližší příští splátky pojistného. 

Článek 7: Automatický zánik pojištění EuroGAP 

Pojištění EuroGAP automaticky zaniká okamžikem převodu vlastnického práva 
k Vozidlu. 

Článek 8: Závěrečná ustanovení 

Tyto ZPPEG nabývají účinnosti dne 25.5.2018. 

 


