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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění GAP ZPPGAP 1/13 (dále jen „ZPPGAP 

1/13“) doplňují Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (dále jen 
„VPPHAV“) a Doplňkové pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (dále jen 
„DPPHAV“).  
 

2. Základní podmínkou pro uzavření pojištění GAP je současné uzavření havarijního 
pojištění typu Ideálkasko (dále jen „primární pojištění“) k předmětu pojištění ve stejné 
pojistné smlouvě uzavřené výhradně na dobu neurčitou. Pojištění nelze uzavřít 
v pojistných smlouvách krátkodobých, sezónních či na dobu určitou.  

 
3. Pojištění GAP nemůže být uzavřeno dodatečně k již existující pojistné smlouvě, ale 

vždy pouze k pojistné smlouvě nově uzavírané.  
 

 
Článek 2 

Předmět pojištění, pojistné nebezpečí 
 

1. Předmětem pojištění je osobní nebo nákladní vozidlo s celkovou hmotností 
do 3 500 kg vybavené platným českým technickým průkazem a českou RZ (SPZ) 
splňující tyto podmínky: 
- vozidlo je nové nebo ojeté a ke dni uzavření pojistné smlouvy neuplynul více 

než 1 rok od data jeho první registrace, 
- vozidlo bylo zakoupeno pojištěným u autorizovaného prodejce vozidel příslušné 

tovární značky v ČR.  
 

2. Předmětem pojištění není vozidlo, které je používáno k:  
- pronájmu (autopůjčovna, náhradní vozidla poskytovaná opravci vozidel), 
- taxislužbě nebo jiné přepravě osob za poplatek, 
- provozu s právem přednosti v jízdě. 

 
3. Pojistným nebezpečím je vznik pojistné události z primárního pojištění, kterou 

pojistitel likviduje jako úplnou škodu nebo jako odcizení celého vozidla. 
 
 

Článek 3 
Spoluúčast 

 
Toto pojištění se uzavírá bez spoluúčasti. 

 
 

Článek 4 
Pojistné plnění, limit pojistného plnění  

 
1. Pojistné plnění z pojištění GAP se vypočte jako rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a 

obvyklou cenou vozidla v době vzniku pojistné události. 
 

2. Pořizovací cenou vozidla se rozumí kupní cena. Kupní cenu je pojištěný povinen 
doložit fakturou či kupní smlouvou při uzavření pojistné smlouvy.  

 
3. Obvyklou cenou vozidla v době vzniku pojistné události se rozumí obvyklá cena 

vozidla stanovená pojistitelem pro výpočet pojistného plnění v primárním pojištění. 
 
4. Limitem pojistného plnění a tedy horní hranicí pojistného plnění je 600.000,-Kč. 
 
5. Pořizovací cena nesmí překročit 105 % ceny uvedené v dostupných cenících výrobců, 

importérů či obecně uznávaných cenících ke dni počátku pojištění. V případě, že bude 
v průběhu šetření pojistné události zjištěno, že pořizovací cena tuto hranici přesahuje, 
stanoví pojistitel obvyklou cenu vozidla ke dni pořízení vozidla (koupě vozidla). Tuto 
cenu pak bude pojistitel považovat za cenu pořizovací.   

 
6. Bude-li v primárním pojištění sníženo pojistné plnění z jakéhokoliv důvodu, pak ve 

stejném poměru bude sníženo i pojistné plnění z pojištění GAP. 
 
 

Článek 5 
Vznik, změny a zánik pojištění 

 
1. Pojištění lze uzavřít pouze v nově uzavírané pojistné smlouvě současně s primárním 

pojištěním. Počátek pojištění GAP a primárního pojištění musí být stejný. 
 

2. Pojištění lze uzavřít, pokud neuplynul jeden měsíc od data pořízení vozidla (koupě 
vozidla). 

 
3. Pojištění se uzavírá na dobu určitou na tři roky. Pojistné období je shodné s pojistným 

obdobím primárního pojištění. 
 
4. Pojištění zaniká i zánikem primárního pojištění. 
 
5. Nastala-li pojistná událost, v důsledku které pojištění zaniklo, náleží pojistiteli 

pojistné do konce pojistného roku, v němž pojistná událost nastala.  
 
 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení  

 
Tyto ZPPGAP nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013. 

 
 

 


