
Havarijní program zvýší kontrolu nad vašimi náklady na škody souvisejícími 
s poškozením vozidel a umožní vám jejich vývoj ovlivňovat.

Díky smluvní servisní síti a řízení likvidace škod ze strany Business Lease získáte transparentní a předvídatelný vývoj 
nákladů a možnost dosažení úspor. Škodní zatížení lze snížit také změnou chování řidičů a osvojením si zásad 
defenzivní jízdy.

Služba je poskytována a provozována společností Business Lease jako alternativa k tržnímu havarijnímu pojištění, 
která slouží ke krytí rizik souvisejících s poškozením vozidla.

Havarijní program je určen klientům společnosti Business Lease, kteří chtějí aktivně řídit náklady na svůj vozový park

osobních a lehkých užitkových vozidel, ať už nově pořizovaných, nebo stávajících.

Profesionální poskytovatel operativního leasingu

www.businesslease.cz

Havarijní program znamená:

 krytí rizik a zajištění likvidace škod souvisejících s poškozením vozidla,

  jasné a předvídatelné změny ceny za službu,

 cenu služby refl ektující chování uživatelů fl otily klienta,

 úspory nákladů na krytí rizik spojených se vznikem škod na vozidlech,

 rychlé vyřízení škodní události – do procesu nevstupují další subjekty (makléři, pojišťovny),

 aktivní regulaci škodního zatížení díky široké servisní síti a řízení likvidace škod ze strany 
společnosti Business Lease,

 transparentní data o škodách v reálném čase,

 konzultace v oblasti prevence vzniku škod a doporučení vybavení vozidel bezpečnostními prvky

v rámci fi remní car policy.

HAVARIJNÍ PROGRAM
Jistota pro váš vozový park 
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Sjednání podmínek 
Havarijního programu

Absolvování kurzu defenzivní 
jízdy uživateli vozidel 

Business Lease (Doporučení)
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Kurz defenzivní jízdy pro uživatele vozidel ve správě společnosti Business Lease

Hlavním cílem kurzu je dosáhnout takové úrovně řízení, která navzdory působení rizikových činitelů zajistí uživatelům 
vozidel vysokou bezpečnost a sníží počet škodních událostí.

Vedlejším efektem kurzu a osvojení si defenzivního stylu jízdy je pokles spotřeby pohonných hmot, snížení opotřebení 
pneumatik a „brzd“ a eliminace nákladů spojených s nadměrným opotřebením na konci leasingu.

Jde také o podpůrný program péče o osobní bezpečnost a zdraví zaměstnanců v rámci odpovědného chování fi rem vůči 
zaměstnancům a řidičům.

Havarijní program ve čtyřech krocích

Profesionální poskytovatel operativního leasingu

www.businesslease.cz

Kontaktujte Business Lease!

Praha 225 778 800
Brno 533 339 810
Ostrava 732 324 397
info@businesslease.cz

Náš tým 80 specialistů vám zajistí profesionální řešení všech oblastí, 
které se týkají správy a provozu vašich firemních vozidel. 

HAVARIJNÍ PROGRAM


