
GAP s Fakturou a GAP Kasko 

Informační dokument o pojistném produktu 

Společnost: Helvetia Global Solutions Ltd, zaregistrována v  Lichtenštejnském knížectví pod číslem FL-0002.191.766-9, se sídlem ve Vaduz (FL-
9490), ulice Aeulestrasse 60 

Produkt:  GAP s Fakturou a GAP Kasko 

Úplné předsmluvní a smluvní informace o daném produktu jsou poskytovány v dalších dokumentech, zejména prostřednictvím Pojistných podmínek GAP s 
Fakturou a GAP Kasko. 
O jaký druh pojištění se jedná? 
GAP s fakturou a GAP Kasko jsou dobrovolná pojištění pokrývající riziko ztráty hodnoty vozidla v případě totální škody na vozidle nebo jeho krádeže. 
Co je předmětem pojištění? 

✓ Pojištění chrání před rizikem znehodnocení vozidla plynutím času v 
případě totální škody v podobě celkového zničení nebo ztráty 
vozidla (včetně krádeže). 

✓ Pojištění se vztahuje na totální škody kryté havarijním pojištěním 
vozidla nebo občanskoprávní odpovědností škůdce v souladu s 
pojistnými podmínkami. 

✓ Pojištění pokrývá rozdíl mezi fakturační hodnotou (v případě 
pojištění GAP s Fakturou) nebo pojistnou částkou z havarijního 
pojištění (v případě pojištění GAP Kasko) pojištěného vozidla a 
hodnotou tohoto vozidla v den vzniku totální škody. 

✓ Maximální pojistná částka činí: 

• 120000 Kč pro vozidlo, jehož hodnota je v rozsahu 0 Kč - 300000 Kč 
(včetně DPH);  

• 300000 Kč pro vozidlo, jehož hodnota je v rozsahu 0 Kč - 900000 Kč 
(včetně DPH); 

• 360000 Kč, 480000 Kč nebo 600000 Kč pro vozidlo, jehož hodnota je v 
rozsahu 300001 Kč - 1200000 Kč (včetně DPH) ; 

• 720000 Kč, pro vozidla s hodnotou 600001 Kč – 2100000 Kč (včetně 
DPH); 

• 840000 Kč pro vozidlo, jehož hodnota je v rozsahu 900001 Kč – 
2400000 Kč (včetně DPH); 

• 900000 Kč pro vozidlo, jehož hodnota je v rozsahu 900001 Kč – 
2700000 Kč (včetně DPH); 

• 1200000 Kč pro vozidlo, jehož hodnota je v rozsahu 1500001 Kč – 
3600000 Kč (včetně DPH). 

 

Na co se pojištění nevztahuje? 
X Na nároky na náhradu škody, která nebyla pojišťovnou zajišťující 

havarijní pojištění vozidla nebo povinné ručení škůdce uznána za totální 
škodu. 

X Na situaci, kdy i přes zjištění totální škody na vozidle bylo vozidlo 
opraveno nebo na základě havarijního pojištění vozidla nebo povinného 
ručení škůdce došlo k výměně vozidla. 

X Na následky snížení náhrady škody ze strany pojišťovny zajišťující 
havarijní pojištění vozidla nebo povinné ručení škůdce (např. spoluúčast, 
vyčerpání pojistného limitu, srážky v souladu s podmínkami pojištění). 

X Na totální škodu, která byla způsobena úmyslně nebo následkem hrubé 
nedbalosti. 

X Na totální škodu vzniklou v souvislosti se spácháním trestného činu 
majitele vozidla. 

X Na totální škody způsobené použitím vozidla jinak než v souladu s jeho 
účelovým určením. 

X Na nepřímé škody a ušlý zisk způsobený nemožností užívat pojištěné 
vozidlo. 

 

Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 
!Odpovědnost pojišťovny podle pojistné smlouvy GAP je podmíněna: 

• trváním havarijního pojištění vozidla kryjícího riziko totálního zničení 
nebo ztráty vozidla po celou dobu trvání pojistné smlouvy GAP 

• vyplacením pojistného plnění za totální škodu pojišťovnou zajišťující 
havarijní pojištění vozidla nebo povinné ručení škůdce 
 

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 
✓ Pojištění pokrývá všechny totální škody, ke kterým dojde na zeměpisném území Evropy během trvání pojistné smlouvy GAP. 
✓ Pojištění se může vztahovat na vozidla registrovaná v České republice. 
 

Jaké mám povinnosti? 
✓ Mít uzavřenu pojistnou smlouvu o havarijním pojištění vozidla s komplexní ochranou účinnou po celou dobu trvání pojistné smlouvy GAP. 

✓ V případě obdržení rozhodnutí pojišťovny zajišťující havarijní pojištění vozidla nebo povinné ručení škůdce ohledně výplaty pojistného plnění za totální 

škodu kontaktovat nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dnů autorizační středisko pro škody. 

✓ Poskytnout pojišťovně veškeré informace a doklady, jakož i potřebnou součinnost pro efektivní uplatnění nároku vůči škůdci. 

✓ Informovat pojišťovnu o každé změně své adresy.  

✓ Oznámit pojišťovně záměr převést práva a povinnosti plynoucí z pojistné smlouvy GAP na nového kupujícího.  

Kdy a jak provádět platby? 
✓ Pojistné je splatné jednorázově ke dni uzavření pojistné smlouvy GAP nebo k pozdějšímu dni uvedenému v dokladu o pojištění. 
✓ Konkrétní výše pojistného, datum splatnosti a informace o způsoby platby jsou specifikovány v dokladu o pojištění. 
✓ Pojistitel může požadovat platbu pojistného pouze od pojistníka. 
 

Kdy pojistné krytí začíná a kdy končí? 
✓ Pojistná smlouva se uzavírá na dobu 24, 36, 48 nebo 60 měsíců.  
✓ Doba pojistné ochrany je uvedena v pojistce nebo certifikátu. Pojistné krytí počíná dnem uvedeným jako počátek pojistné doby.  
✓ Pojistná smlouva GAP končí: 

• uplynutím pojistné doby, leda že by k ukončení pojistného vztahu došlo z jiných důvodů ještě před tímto termínem 

• dnem vyplacení pojistného plnění podle pojistné smlouvy GAP   

• dnem vyřazení pojištěného vozidla z registru vozidel 

• dnem účinnosti odstoupení od pojistné smlouvy anebo výpovědi pojistné smlouvy některou ze smluvních stran 

• dnem prodeje pojištěného vozidla, pokud práva a povinnosti podle pojistné smlouvy GAP nebyla převedena na kupujícího 
 

Jak mohu smlouvu vypovědět? 
✓ Pojistnou smlouvu lze na základě zákona vypovědět bez udání důvodu ve lhůtě dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy s výpovědní dobou osm 

dnů, anebo ve lhůtě šesti týdnů před koncem pojistného období či tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události s výpovědní dobou jeden 
měsíc. Zákon stanoví též další možnosti výpovědi ve specifických případech. 

✓ Pojistník má také právo od pojistné smlouvy GAP odstoupit, a to i bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů a v případě pojistníka, který je podnikatelem, ve 
lhůtě 7 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě uzavření pojistné smlouvy GAP ve prospěch pojištěného jako třetí osoby, může pojistník takto 
odstoupit od pojistné smlouvy jedině na písemnou žádost pojištěného. Zákon stanoví též další možnosti odstoupení ve specifických případech. 

✓ V případě pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku nebo, je-li zákazník spotřebitel a smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory 
pojistitele, do čtrnácti dnů ode dne obdržení sdělení o uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne sdělení pojistných podmínek. 

 

 


