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SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ NA POŘIZOVACÍ CENU VOZIDLA - LEASEGAP 
 
 
Článek I. 
Úvodní ustanovení 
 
(1) Soukromé pojištění LEASEGAP se sjednává jako pojištění 
škodové. 
 
(2) Pro pojištění LEASEGAP platí příslušná ustanovení Všeobecných 
pojistných podmínek pro havarijní pojištění (dále jen „VPP“) H – 
350/05 a ustanovení uvedená v příslušné Rámcové pojistné smlouvě 
(dále jen „RPS“). 
 
(3) Toto pojištění je určeno pro vozidla, od jejichž data první 
registrace neuběhla doba delší než 3 roky.  
 
(4) Vozidlo dle odst. 3) tohoto článku je na základě smlouvy svěřeno 
do užívání klientům sjednáním finančního leasingu nebo operativního 
leasingu, pojistník k němu má vlastnické právo a je uvedeno v 
účetnictví pojistníka nebo je ve vlastnictví klienta, přičemž klient má 
s pojistníkem uzavřenou úvěrovou smlouvu, jejímž předmětem je 
poskytnutí finančních prostředků za účelem zakoupení vozidla. 
 
(5) Pořizovací cena vozidla dle odst. 3) tohoto článku může být 
maximálně 2 000 000 Kč. 
 
 
Článek II. 
Předmět pojištění 
 
(1) Předmětem pojištění je vozidlo s platným technickým průkazem 
v provedení s obvyklou výbavou, které je uvedeno v pojistné smlouvě. 
Pojištění se vztahuje i na nestandardní výbavu vozidla nebo i jiné 
předměty pojištění, vztahující se k vozidlu nebo jeho provozu, je-li tak 
ujednáno. 
 
(2) Není-li ujednáno jinak, lze v rámci LEASEGAP pojistit osobní  
a užitková vozidla s celkovou / největší povolenou hmotností do 3 500 
kg, která jsou: 
a) uvedena v čl. I těchto smluvních podmínek;  
b) na základě smlouvy svěřena do užívání klientům sjednáním 

finančního nebo operativního leasingu, pojistník k nim má 
vlastnické právo a jsou vedena v účetnictví pojistníka; je-li tak 
ujednáno v RPS, tak i vozidla klienta, který má s pojistníkem 
uzavřenou úvěrovou smlouvu nebo smlouvu o splátkovém prodeji, 
jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků za účelem 
pořízení vozidla; 

c) při vstupu do pojištění nepoškozená, technicky způsobilá k 
provozu na pozemních komunikacích (v souladu s ustanovením 
zákona č. 56/2001 Sb.);  

d) vybavená funkčním zabezpečovacím zařízením (systémem) dle 
požadavků pojistitele; 

e) s platnou tuzemskou registrační značkou přidělenou příslušným 
správním úřadem. 

 
 
Článek III. 
Pojistná nebezpečí, pojistná událost 
 
(1) Pojištění LEASEGAP se vztahuje na odcizení vozidla nebo totální 
škodu, kterou se rozumí škoda ve smyslu čl. XI., odst. 7. 
 
(2) Pojistnou událostí je vznik finanční ztráty v důsledku zničení 
nebo odcizení vozidla způsobené některým z pojistných nebezpečí 
uvedených v odst. 1 tohoto článku. 
 
 
 
Článek IV. 
Územní platnost pojištění 
 
Územní rozsah pojištění vozidla LEASEGAP je shodný s územním 
rozsahem dle VPP H - 350/05.  

 
 
Článek V. 
Doba trvání pojištění 
 
(3) Počátkem pojištění vozidla je okamžik převzetí vozidla klientem 
na základě uzavřené finanční smlouvy. Datum a čas musí být uvedeny 
v seznamu nových vozidel, není-li čas uveden, vzniká pojištění v 0.00 
hod dne uvedeném v seznamu. 
 
(4) Pojištění se uzavírá na dobu trvání finanční smlouvy, není-li 
ujednáno jinak. 
 
 
Článek VI. 
Zánik pojištění 
 
(1) Pojištění vozidla LEASEGAP, kromě důvodů uvedených 
v právních předpisech a VPP H – 350/05, rovněž zaniká: 
a) dle podmínek RPS; 
b) na základě poskytnutého pojistné plnění z jedné nebo více 

pojistných událostí jednoho klienta v celkové výši  
1 500 000 Kč, veškerá pojištění LEASEGAP tohoto klienta 
zanikají; 

c) dnem odcizení vozidla; nelze-li dobu odcizení vozidla přesně 
určit, považuje se vozidlo za odcizené, jakmile policie státu, ve 
kterém k předmětné události došlo, přijala oznámení o odcizení 
vozidla; 

d) dnem vzniku totální škody. 
 
 
Článek VII. 
Výluky z pojištění 
 
Není-li ujednáno jinak, nelze v rámci pojištění vozidla LEASEGAP 
pojistit vozidla: 
a) autopůjčovny; 
b) taxislužby; 
c) autoškoly; 
d) závodní a soutěžní; 
e) určená pro přepravu nebezpečného nákladu; 
f) se speciální úpravou (např. sanitní vozidla, obytná vozidla, 

záchranářská vozidla, hasičská vozidla, apod.); 
 
 
Článek VIII. 
Plnění pojistitele 
 
Pojistné plnění z pojištění vozidel LEASEGAP poskytne pojistitel dle 
níže uvedených zásad. 
 
(1) Výše pojistného plnění se rovná částce stanovené jako rozdíl 
mezi pojistnou hodnotou vozidla a obvyklou cenou vozidla, kterou 
mělo bezprostředně před škodnou událostí, přičemž k takto 
vypočtenému rozdílu se přičte částka spoluúčasti klienta, která byla 
odečtena z pojistného plnění havarijního pojištění.  
 
(2) Výše pojistného plnění může činit maximálně 50%  
z pojistné hodnoty vozidla, maximálně však 500 000 Kč. 
 
(3) Součet pojistných plnění z havarijního pojištění a pojistného 
plnění poskytnutého na základě těchto smluvních podmínek nesmí být 
v žádném případě vyšší než pojistná hodnota vozidla. 
 
(4) Celkové pojistné plnění ze všech sjednaných pojištění GAP 
jednotlivého pojištěného je omezeno horním limitem pojistného plnění 
ve výši 1 500 000 Kč. 
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Článek IX. 
Povinnosti pojistníka a pojištěného 
 
Při škodné události je oprávněná osoba povinna předložit doklady 
uvedené v RPS, VPP H – 350/05 a dále následující doklady – fakturu s 
pořizovací cenou vozidla, předávací protokol a technický průkaz 
vozidla. 
 
 
Článek X. 
Důsledky porušení povinností 
 
V případě porušení povinností uvedených v RPS, VPP H – 350/05  
a čl. IX. těchto ujednání některou z uvedených osob (pojistníkem, 
pojištěným, klientem nebo oprávněnou osobou), pojistitel je oprávněn 
snížit pojistné plnění. 
 
 
Článek XI. 
Výklad pojmů 
 
Pro účely tohoto pojištění platí tento výklad pojmů: 
 
(1) Klientem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která 
příslušné vozidlo užívá, má pojistný zájem na vozidle a s kterou 
pojistník uzavřel finanční smlouvu.  
 
(2) Pojištěným je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost 
za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje. 
Pojištěným je klient. 
 
(3) Pojistníkem se rozumí finanční společnost, která má 
s pojistitelem uzavřenou rámcovou pojistnou smlouvu. 
 
(4) Finanční smlouvou se rozumí smlouva o finančním leasingu, 
operativním leasingu, úvěru nebo smlouva obdobného charakteru 
uzavřená mezi pojistníkem a klientem. 
 
(5) Pojistná hodnota vozidla je vyjádřena v prvních třech letech 
trvání pojištění jako pořizovací cena vozidla, tj. cena vozidla včetně 
obvyklé výbavy uvedená ve finanční smlouvě. V dalších letech trvání 
pojištění je její výše pro každý rok vyjádřena procentuálně z pořizovací 
ceny vozidla – viz níže uvedená tabulka.  
 

Pojistná hodnota vozidla 

doba pojištění 
(v letech) 

Pojistná hodnota vozidla v % 
z pořizovací ceny vozidla 

V 1. roce 100 

Ve 2. roce 100 

Ve 3. roce 100 

Ve 4. roce 100 

V 5. roce 100 

 
(6) Obvyklou cenou je cena, která byla dosažena při prodejích 
stejného, popřípadě obdobného majetku (dílu, skupiny vozidla) nebo 
při poskytování stejné nebo obdobné služby v obchodním styku v 
tuzemsku k datu ocenění.  
 
(7) Totální škodou se rozumí jednak poškození vozidla takového 
rozsahu, které brání dalšímu fyzickému využívání vozidla jakožto 
dopravního prostředku, (ať už povede k trvalému vyřazení vozidla 
z evidence vozidel, nebo budou zbytky vozidla použity na přestavbu 
vozidla, evidovaného jako vozidlo s původním vozidlem totožné),  
a rovněž takové poškození vozidla, kdy přiměřené náklady na jeho 
opravu, snížené o ceny zbytků nahrazovaných částí, jsou rovny nebo 
převyšují obvyklou cenu vozidla v době bezprostředně před 
poškozením. 
 
(8) Odcizením vozidla se dle VPP H – 350/05 rozumí: 
a) krádež vozidla; 
b) loupež vozidla; 
c) neoprávněné užívání vozidla. 
 
(9) Osobním vozidlem je vozidlo, které je konstruované pouze pro 
přepravu sedících osob, a to nejvýše devíti (včetně řidiče), přičemž 
prostor pro zavazadla nesmí být větší než prostor pro cestující. Do 
tohoto prostoru se nezapočítává prostor získaný sklopením nebo 

přechodnou demontáží sedaček (v technickém průkazu je uveden kód 
OA-M1 nebo osobní automobil kategorie M1). 
 
(10) Užitkovým vozidlem je vozidlo, které je konstruované na 
podvozku osobního automobilu, které je svou konstrukcí určeno pro 
přepravu nákladu (v technickém průkazu je uveden kód NA-N1 nebo 
nákladní automobil kategorie N1). 
 
(11) Úvěrovou smlouvou se rozumí Smlouva o poskytnutí peněžních 
prostředků (úvěru) klientovi pojistníkem za účelem financování koupě 
vozidla. 
 
 


