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LeaseGAP 
Informačn í dokument o pojistném produktu 

Společnost:  

Colonnade Insurance S.A. se sídlem Rue Jean Piret 1, L-2350 Lucemburk, zapsaná pod registračním číslem B 61605 

jednající prostřednictvím 

Colonnade Insurance S.A., organizační složka, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČ: 044 85 297, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu A, vložce č. 77229 (dále jen „pojistitel“) 

Produkt: Pojištění finanční ztráty v případě totální škody či krádeže vozidla. 

Úplné předsmluvní a smluvní informace naleznete v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě a dalších dokumentech v nich uvedených. 

O jaký druh pojištění se jedná? 

LeaseGAP kryje rozdíl mezi účetní hodnotou vozidla dle leasingové společnosti a tržní (obecnou) cenou financovaného vozu v době 

vzniku pojistné události. 

Co je předmětem pojištění? 

✓ Finanční ztráta na vozidle, která vznikla 
v důsledku totální škody či krádeže v případě, 
že bylo vyplaceno pojistné plnění 
z havarijního pojištění primárním pojistitelem. 

✓ Finanční ztrátou je myšlen rozdíl mezi 
pojistnou hodnotou a obecnou hodnotou 
vozidla před vznikem pojistné události 
stanovenou primárním pojistitelem nebo 
oceněním vozidla před vznikem pojistné 
události podle toho, která z částek je vyšší. 

✓ Pojistnou hodnotou je pojistná částka dle 
pojistné smlouvy snížená o fixní sazbu 
lineárního odpisu ode dne počátku pojištění. 

✓ Volitelně lze připojistit také spoluúčast podle 
primárního pojištění. 

Přesný rozsah pojistného krytí je uveden ve vaší 
pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.  

Na co se pojištění nevztahuje? 

Pojištění nelze sjednat pro vozidla: 
 u kterých finanční smlouva zahrnuje možnost odkladu splátek; 
 od jejichž uvedení do provozu (tj. zpravidla od data jeho první 

registrace) uplynulo nebo by uplynulo ke dni uzavření pojistné 
smlouvy více než 6 let; 

 od jejichž koupě uplynulo více než 150 dní; 
 využívané pro smluvní nebo jiný pronájem třetím stranám s 

výjimkou případů, kdy je pojištěný nájemcem vozidla a je 
zapsaný v jeho technickém průkazu jako provozovatel; 

 využívané pro smluvní přepravu osob za úplatu (taxi, hotelová 
a obdobná přeprava, apod.); 

 využívané pro výuku řidičů (autoškoly, apod.). 

Úplný rozsah výluk naleznete v pojistných podmínkách a vaší 
pojistné smlouvě.  

Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 

Pojištění se dále nevztahuje na jakékoliv škodné události, ke 
kterým došlo na vozidle: 

! následkem dopravní nehody při které byl řidič vozidla pod 
vlivem alkoholu či jiných návykových látek; 

! následkem odcizení nebo neoprávněného užívání vozidla 
osobou mající přístup ke klíčům od vozidla; 

! následkem jakéhokoliv teroristického činu, stávky, válečného 
konfliktu. 

! Pojištění GAP se dále nevztahuje na jakékoliv snížení obecné 
hodnoty vozidla primárním pojistitelem na základě podmínek 
pojistné smlouvy z primárního pojištění nebo zamítl-li pojistitel 
plnění z primárního pojištění.  

! Celkový limit pojistného plnění z pojištění LeaseGAP (včetně 
případné náhrady spoluúčasti podle primárního pojištění) je 
1 000 000 Kč. 

Úplný rozsah omezení naleznete v pojistných podmínkách a vaší 
pojistné smlouvě. 

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 

✓ Pojištění GAP se sjednává pro stejné území, pro které je sjednáno primární (havarijní) pojištění. 
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Jaké mám povinnosti? 

Povinnosti před uzavřením pojištění: 

• Uvést pravdivé a úplné informace týkající se sjednávaného pojištění.  

Povinnosti v průběhu trvání pojištění:  

• Oznámit pojistiteli zánik pojistného zájmu. Nečinit bez souhlasu pojistitele nic, co zvyšuje pojistné riziko a učinit přiměřená 
opatření, která zabrání vzniku pojistné události, případně zmírní její následky. Oznámit pojistiteli vznik jakéhokoliv pojištění, 
které se vztahuje na stejné či obdobé pojistné události.  

• Platit pojistné ve lhůtě splatnosti, pokud se s pojistitelem nedohodnou jinak.  
• Seznámit obmyšleného, oprávněné osoby a pojištěné osoby s pravidly ochrany osobních údajů.  
• Oznámit změnu vlastnictví či vznik totální škody na vozidle. 
Povinnosti v případě vzniku škodní události: 
• Bezprostředně oznámit vznik škodné události Policii ČR nebo příslušným orgánům v zahraničí.  
• Oznámit vznik škodní události pojistiteli, a to nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy škodní událost nastala.  
• Poskytnout veškerou součinnost za účelem odborného posouzení poruchy znalcem určeným pojistitelem. 
• Předložit veškeré doklady, které prokazují nárok na pojistné plnění a nezbytné doklady vyžádané pojistitelem. 

Veškerá právní jednání směřující ke vzniku či zániku pojištění vyžadují písemnou formu. 

 

 

 

Kdy a jak provádět platby? 

Pokud není v pojistné smlouvě či pojistném programu uvedeno jinak, sjednává se pojistné jako jednorázové. Splatnost pojistného 
je uvedena v pojistné smlouvě či pojistném programu nebo v předpisu pojistného (popř. ve faktuře), který je nedílnou součástí 
pojistné smlouvy. 

 

 

Kdy pojistné krytí začíná a končí?  
Pojištění GAP vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě 
jako den konce pojištění. 

 

 

Jak mohu smlouvu vypovědět? 

• Do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo do tří měsíců ode dne oznámení pojistné události.  
• Minimálně šest týdnů před koncem pojistného období výpovědí doručenou pojistiteli.   

Pojištění dále zaniká na základě jiných skutečností specifikovaných v občanském zákoníku. 
 

 



 

INFORMAČNÍ DOKUMENT O POJIŠŤOVNĚ 
 

 

 
Vážená klientko/Vážený kliente, 

 
děkujeme za Váš zájem o sjednání pojištění u pojišťovny Colonnade Insurance S.A.. Níže naleznete důležité informace 

o pojišťovně ve smyslu § 83 a násl. zákona č. 170/2018  Sb., o distribuci pojištění a zajištění. 

 
POJISTITEL 

 

Colonnade Insurance S.A., se sídlem L–2350 Lucemburk, rue Jean Piret 1, Lucemburské vel- 

kovévodství, zapsaná v lucemburském Registre de Commerce et des Sociétés, registrační čís- 

lo B61605, jednající prostřednictvím Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem 

Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 044 85 297, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77229. 

ODMĚŇOVÁNÍ 
 

Zaměstnancům Pojišťovny přísluší za jejich práci mzda.  

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

 
Colonnade Insurance S.A., organizační složka, Na Pankráci 1683/127, e-mail: info@colonnade.cz, 

tel.: +420 234 108 311. 

ORGÁNY DOHLEDU 

 
Commissariat aux Assurances, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Lucemburk, Lucemburské velko- 

vévodství a Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. 

ROZHODNÉ PRÁVO 

 
České právo (zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

JAZYK 

 
Český (pro veškerou dokumentaci i komunikaci). 

SPORY 

 
Příslušné soudy České republiky, pro mimosoudní řešení sporů v oblasti pojištění, u 

kterých není dána působnost finančního arbitra, Ombudsman České asociace 

pojišťovnictví (www.ombudsmancap.cz), pro obecné mimosoudní řešení sporů Česká 

obchodní inspekce (www.coi.cz) a pro smlouvy sjednané formou obchodu na dálku (online) 

také elektronická platforma ODR (http://ec.europa.eu/odr/).  

STÍŽNOSTI 

 
Pojišťovna vynaloží veškeré úsilí, aby pojistníkovi a pojištěné osobě byly poskytnuty kvalitní služ- 

by. Pokud však pojistník nebo pojištěná osoba nebudou spokojeni se službami pojistitele, je 

možné se obrátit písemně nebo elektronicky na pojišťovnu. Pro vyřízení stížnosti se uplatňuje 

lhůta v délce 30 dnů ode dne doručení. Stížnosti je možné adresovat i na orgán dohledu nebo 

ČNB (kontakty včetně formuláře na podání stížnosti jsou k dispozici na www.cnb.cz). 

DALŠÍ INFORMACE 

 
Způsob určení výše pojistného plnění nebo jiného plnění z pojištění, jakož i důsledky pro 
zákazníka v případě porušení povinností vyplývajících z pojištění jsou uvedeny v příslušných 
pojistných podmínkách a v ustanoveních občanského zákoníku. 
 
Zpráva o solventnosti: www.colonnade.cz/o-nas/solvency/ 

Ochrana osobních údajů: www.colonnade.cz/ochrana-osobnich-udaju/ 
 
 

 + 420 234 108 311 www.colonnade.cz 5/2020 
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Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění GAP 
(CZ-GAP-ALL-0518) 

 
Článek 1: Úvodní ustanovení 

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

1.2. Pojištění GAP se sjednává jako pojištění škodové. 

Článek 2: Výklad pojmů  

Níže uvedené termíny mají následující význam, kdekoliv jsou v těchto VPPGAP 
uvedeny s velkým počátečním písmenem; tento význam mají i v Pojistné 
smlouvě a Zvláštních pojistných podmínkách, pokud v těchto dokumentech 
nejsou definovány odlišně: 

2.1. Pojistitel je Colonnade Insurance S.A., se sídlem L–2350 Lucemburk, rue 
Jean Piret 1, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském 
Registre de Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605, jednající 
prostřednictvím Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem 
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 
044 85 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl A, vložka 77229. 

2.2. Pojistná smlouva je pojistná smlouva uzavřená mezi Pojistitelem a 
Pojistníkem na pojištění GAP. 

2.3. Pojistník je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Pojistitelem 
Pojistnou smlouvu a je povinna platit pojistné. 

2.4. Pojištěný je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem či 
provozovatelem Vozidla zapsaným v Technickém průkazu. 

2.5. Oprávněná osoba je osoba, které v důsledku Pojistné události vznikne 
právo na pojistné plnění; Oprávněnou osobou z pojištění GAP je vždy 
Pojištěný. 

2.6. Zvláštní pojistné podmínky jsou pojistné podmínky, které upravují 
konkrétní typ pojištění GAP. 

2.7. Jednorázové pojistné je pojistné stanovené na celou dobu, na kterou 
bylo pojištění sjednáno. 

2.8. Pojistná doba je doba, na kterou bylo pojištění GAP sjednáno, uvedená 
v Pojistné smlouvě. 

2.9. Vozidlo je nové či ojeté motorové vozidlo kategorie M (sloužící k přepravě 
osob) nebo kategorie N (sloužící k přepravě nákladu) s platným 
Technickým průkazem, které je blíže specifikované ve Zvláštních 
pojistných podmínkách a uvedené v Pojistné smlouvě.  

2.10. Povinné smluvní pojištění je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem motorového vozidla vztahující se na osobu, která 
odpovídá za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla. 

2.11. Primární pojištění je havarijní pojištění Vozidla (KASKO) platné a účinné 
po celou dobu trvání pojištění GAP, které kryje Vozidlo proti rizikům 
havárie, živelních událostí, odcizení nebo proti jiným rizikům, ze kterých 
může dojít k Totální škodě. Za Primární pojištění se považuje i doplňkové 
pojištění Vozidla k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
Vozidla (doplňkové pojištění) kryjící riziko, ze kterého může dojít 
k Totální škodě na Vozidle. Za plnění z Primárního pojištění se považuje i 
případ, kdy nárok na pojistné plnění za škodu na Vozidle vznikne z 
Primárního pojištění i z Povinného smluvního pojištění vztahujícího se na 
třetí osobu, která odpovídá za škodu na Vozidle, a Pojištěný zvolí úhradu 
Totální škody na Vozidle z Povinného smluvního pojištění.     

2.12. Primární pojistitel je pojistitel, se kterým je uzavřena pojistná smlouva o 
Primárním pojištění. Za Primárního pojistitele se považuje též pojistitel 
poskytující Povinné smluvní pojištění vztahující se na osobu, která 
odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla v případech, kdy se 
pojistné plnění z takového pojištění považuje za plnění z Primárního 
pojištění.  

2.13. Totální škoda je taková škoda na Vozidle, která je řešena Primárním 
pojistitelem jako totální škoda (pro vyloučení pochybností včetně odcizení 
Vozidla) a hodnota zbytků Vozidla odečtená od pojistného plnění 
z Primárního pojištění nepřevyšuje 60 % obecné hodnoty Vozidla 
stanovené Primárním pojistitelem k okamžiku bezprostředně před 
vznikem Pojistné události.  

2.14. Pořizovací cena je cena Vozidla v provedení dodávaném výrobcem 
Vozidla včetně DPH (s výjimkou případů, kdy lze u Vozidla uplatnit odpočet 
DPH; v takovém případě se jedná o cenu Vozidla bez DPH), která je 
uvedena na dokladu prokazujícím prodej Vozidla (kupní smlouva, faktura, 
daňový doklad, apod.); součástí Pořizovací ceny však není jakákoliv 
snadno oddělitelná výbava Vozidla dodávaná jeho výrobcem (střešní 
nosiče, boxy, apod.), jakákoliv dodatečná výbava dodaná jinou osobou 

než výrobcem a jakékoliv náklady vynaložené v souvislosti s pořízením 
Vozidla. 

2.15. Ocenění vozidla je cena Vozidla stanovená podle Zvláštních pojistných 
podmínek s tím, že tato cena se stanoví 
1) k okamžiku sjednání pojištění, a poté  
2) k okamžiku bezprostředně před vznikem Pojistné události 
za použití shodných parametrů (včetně případných prodejních korekcí) 
s výjimkou stáří Vozidla od jeho prvního uvedení do provozu a stavu 
najetých kilometrů.  

2.16. Pojistná událost je Totální škoda vzniklá ze škodné události nastalé 
během doby trvání pojištění GAP, k jejíž náhradě vyplatil Primární pojistitel 
pojistné plnění z Primárního pojištění.  

2.17. Škodná událost je skutečnost, ze které vznikla škoda, a která by mohla 
být důvodem vzniku práva na pojistné plnění. 

2.18. Pojistné nebezpečí je výskyt kterékoli příčiny, která může způsobit 
Totální škodu v Primárním pojištění.  

2.19. Technický průkaz je osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz), ve 
kterém je vyznačena registrace Vozidla a zapsány údaje o Vozidle, jeho 
vlastníkovi a provozovateli. 

2.20. Pojistná hodnota nebo limit pojistného plnění je horní hranice plnění 
Pojistitele stanovená v Pojistné smlouvě. 

2.21. Pravidla ochrany osobních údajů jsou zásady a pravidla, které používá 
Pojistitel při zpracování osobních údajů v rámci administrace Pojistné 
smlouvy a které jsou dostupné na internetových stránkách Pojistitele. 

Článek 3: Rozsah pojištění 

3.1. Pojistitel se zavazuje poskytnout v případě vzniku Pojistné události 
pojistné plnění z pojištění GAP v rozsahu stanoveném Pojistnou 
smlouvou, těmito VPPGAP a Zvláštními pojistnými podmínkami (pokud 
budou současně splněny veškeré podmínky stanovené uvedenými 
dokumenty a příslušnými právními předpisy), a Pojistník se zavazuje platit 
Pojistiteli pojistné ve výši a za podmínek stanovených Pojistnou smlouvou, 
těmito VPPGAP a Zvláštními pojistnými podmínkami.  

3.2. Pojištění GAP se sjednává pro stejné území, pro které je sjednáno 
Primární pojištění. 

Článek 4: Výluky z pojištění 

4.1. Pojištění GAP nelze sjednat pro Vozidlo: 

a. v jehož Technickém průkazu není Pojištěný uveden jako vlastník nebo 
provozovatel;  

b. od jehož uvedení do provozu (tj. zpravidla od data jeho první 
registrace) uplynulo nebo by uplynulo ke dni uzavření Pojistné smlouvy 
více než 6 let;   

c. využívané pro smluvní nebo jiný pronájem třetím stranám s výjimkou 
případů, kdy je Pojištěný nájemcem Vozidla a je zapsaný v jeho 
Technickém průkazu jako provozovatel; 

d. využívané pro smluvní přepravu osob za úplatu (taxi, hotelová a 
obdobná přeprava, apod.); 

e. využívané pro výuku řidičů (autoškoly, apod.); 

f. využívané pro jiné účely než je stanoveno výrobcem Vozidla nebo než 
ke kterým Vozidlo obvykle slouží; 

g. které bylo jakkoliv upraveno oproti základnímu provedení dodaném 
výrobcem Vozidla, pokud je takovou úpravu podle příslušných právních 
předpisů třeba zapsat do Technického průkazu, s výjimkou instalace 
tažného zařízení; 

h. na kterém byl změněn nebo odstraněn jakýkoliv identifikátor (VIN, 
apod.) nebo bylo manipulováno se stavem najetých kilometrů Vozidla 
či datem prvního uvedení Vozidla do provozu;  

i. s právem přednosti v jízdě (tj., které je vybaveno modrými výstražnými 
světly); 

j. které nebylo typově schváleno pro provoz na pozemních komunikacích 
v České republice nebo není uvedeno v systému Pojistitele pro 
registraci Pojistných smluv nebo pro něj nelze zajistit Ocenění vozidla.  

Uzavře-li zástupce Pojistitele vědomě GAP pojištění Vozidla naplňujícího 
nejméně jednu z výše uvedených charakteristik, bude takové právní 
jednání považováno za překročení zástupčího oprávnění ve smyslu 
ustanovení § 446 občanského zákoníku a Pojistitel jím nebude vázán. 

4.2. Pojištění GAP se dále nevztahuje na jakékoliv Škodné události, ke kterým 
došlo na Vozidle: 

a. uvedeném v Článku 4, odst. 4.1. písm. a. až i. těchto VPPGAP; 

b. následkem dopravní nehody Vozidla, při které byl řidič Vozidla pod 
vlivem alkoholu či jiných návykových látek nebo předepsaných léků, 
které mohly ovlivnit schopnost řídit Vozidlo, popřípadě pokud se řidič 
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Vozidla odmítl podrobit dechové nebo krevní zkoušce na přítomnost 
těchto látek; 

c. následkem odcizení nebo neoprávněného užívání Vozidla osobou, 
která měla přístup ke klíčům od Vozidla; 

d. přímo či nepřímo následkem úmyslného protiprávního jednání 
Pojištěného nebo třetí osoby, které Pojištěný svěřil Vozidlo; 

e. přímo či nepřímo následkem stávky; 

f. přímo či nepřímo následkem válečných událostí, invaze, konání 
vnějšího nepřítele, nepřátelských akcí (ať již byla válka vyhlášena nebo 
ne), občanské války, vzpoury, revoluce, povstáním, rebelie, 
vojenského či jiného nepřátelského převzetí moci nebo sabotáže; 

g. přímo či nepřímo následkem jakéhokoliv teroristického činu a na 
jakékoliv škody (včetně nákladů) způsobené ztrátou, poškozením, 
zničením Vozidla, v souvislosti s kontrolou, prevencí nebo potlačením 
terorismu; 

h. přímo či nepřímo následkem konfiskace, zabavení, znárodnění, 
vyvlastnění nebo jiného obdobného omezení vlastnického práva, 
zničením Vozidla v souvislosti s výkonem rozhodnutí soudního nebo 
jiného orgánu, aplikací aktu orgánu státní správy nebo místní 
samosprávy; 

i. přímo či nepřímo následkem radioaktivní kontaminace z ionizujícího 
záření nebo kontaminace z nukleárního paliva nebo z nukleárního 
odpadu vzniklého z hořících nukleárních paliv nebo radioaktivní, 
toxické, výbušné nebo jiné nebezpečné důsledky jakéhokoliv 
výbušného nukleárního zařízení nebo části takovéhoto zařízení.  

4.3. Pojištění GAP se dále nevztahuje na následující škody: 

a. jakékoliv částky (včetně případné spoluúčasti), na jejichž úhradu má 
Pojištěný právo z jiného pojištění nebo jiných zdrojů, včetně náhrady 
DPH, ledaže se jedná o souběžné nebo vícenásobné pojištění, kde 
pojistné plnění bude poskytnuto v souladu s platnou právní úpravou; 

b. škody přímo či nepřímo způsobené úpravou nebo výbavou Vozidla 
nezohledněnou v Pořizovací ceně Vozidla; 

c. jakékoliv následné škody, které vzniknou až po Pojistné události, bez 
ohledu na to, zda se na ně vztahuje Primární pojištění. 

4.4. Pojištění GAP se dále nevztahuje na jakékoliv snížení obecné hodnoty 
Vozidla Primárním pojistitelem na základě podmínek pojistné smlouvy 
z Primárního pojištění (např. předchozí poškození Vozidla apod.). 

Článek 5: Uplatnění nároku na pojistné plnění  

5.1. Pojištěný je v souvislosti s jakoukoliv škodnou událostí povinen bez 
zbytečného odkladu: 

a. o takové události informovat Policii ČR (popřípadě příslušné orgány 
v zahraničí);  

b. o takové události  informovat Pojistitele (nejpozději do osmi dnů od 

jejího vzniku) jedním ze způsobů uvedených v odst. 5.2. tohoto článku; 
v případě, že Pojištěný tuto svou povinnost nesplní, může Pojistitel 
snížit pojistné plnění o 10 % částky pojistného plnění, na kterou by 
jinak vzniknul Pojištěnému z pojištění GAP nárok, za každý celý měsíc 
prodlení Pojištěného s hlášením škodné události Pojistiteli;  

c. poskytnout Primárnímu pojistiteli i Pojistiteli veškeré informace, 
dokumenty (včetně protokolu šetření Policie ČR, popřípadě jiného 
příslušného orgánu) a jakoukoliv další potřebnou součinnost za účelem 
šetření takové škodné události, postupovat v souladu s pokyny 
Pojistitele a učinit veškerá přiměřená opatření, za účelem minimalizace 
jejích následků; 

d. řádně vyplnit a předat Pojistiteli formulář hlášení škodné události. 

5.2. Prvotní informaci o škodné události Pojištěný sděluje Pojistiteli: 

a. telefonicky na telefonním čísle +420 234 094 011, nebo 

b. písemně na adrese Colonnade Insurance S.A., organizační složka, Na 
Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, nebo  

c. e-mailem na e-mailové adrese info@colonnade.cz. 

5.3. Pojistitel na základě prvotní informace Pojištěného o škodné události zašle 
Pojištěnému pokyny k dalšímu postupu a seznam dokumentů 
požadovaných k šetření škodné události. 

5.4. Pojištěný je povinen podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu škodné 
události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění; 
současně předloží Pojistiteli potřebné doklady, postupuje způsobem 
ujednaným v těchto VPPGAP a ve Zvláštních pojistných podmínkách a 
poskytuje veškerou nutnou součinnost. 

5.5. Pojistitel může na své náklady ustanovit znalce nebo právního zástupce 
za účelem asistence Pojištěnému při uplatnění jeho nároku z Primárního 
pojištění. Pojištěný tímto zmocňuje Pojistitele, jím stanoveného znalce 
nebo právního zástupce k jednáním s Primárním pojistitelem nebo s 
jakoukoliv třetí osobou v souvislosti se šetřením Pojistné události 
z pojištění GAP včetně její likvidace z Primárního pojištění.   

5.6. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění z pojištění GAP 
(popřípadě může pojistné plnění přiměřeně snížit), pokud mu není 
umožněno řádné šetření škodné události, například tím, že Pojištěný 
nakládal se zbytky Vozidla před provedením takového šetření nebo 

neposkytnul Pojistiteli, jím určenému znalci nebo právnímu zástupci 
požadovanou součinnost. 

5.7. Pokud Primární pojistitel sníží pojistné plnění z Primárního pojištění 
z důvodu porušení povinností Pojištěným (bez ohledu na to, zda se jedná 
o smluvní či zákonné povinnosti), má Pojistitel právo snížit pojistné plnění 
až o stejné procento jako Primární pojistitel.  

5.8. Pokud Pojištěný poté, co mu Pojistitel poskytne pojistné plnění, zjistí, že 
odcizené Vozidlo bylo nalezeno nebo že došlo k dodatečné úpravě 
pojistného plnění z Primárního pojištění, je povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu písemně oznámit Pojistiteli. Pojištěný je rovněž 
povinen oznámit Pojistiteli výsledek revize šetření pojistné události ze 
strany Primárního pojistitele, byla-li revize provedena. Vlastnictví 
k nalezenému Vozidlu na Pojistitele nepřechází.  

5.9. Pojistné plnění je splatné do patnácti dnů po skončení šetření Pojistné 
události Pojistitelem. 

5.10. Jsou-li současně splněny následující podmínky: 

a. odcizené Vozidlo bylo nalezeno,  

b. Primární pojistitel v rámci revize šetření pojistné události rozhodl o tom, 
že na Vozidle vznikla pouze parciální škoda,   

c. vlastnické právo Pojištěného k Vozidlu bylo obnoveno, a 

d. Vozidlo bylo opraveno a náklady této opravy jsou hrazeny z Primárního 

pojištění,  

je Pojištěný povinen vrátit Pojistiteli celé pojistné plnění z pojištění GAP. 

5.11.  Jsou-li současně splněny následující podmínky 

a. odcizené Vozidlo bylo nalezeno, 

b. Primární pojistitel v rámci revize šetření pojistné události rozhodl o tom, 
že na Vozidle vznikla pouze parciální škoda, 

c. na Primárního pojistitele přešlo vlastnické právo k Vozidlu, a 

d. Primární pojistitel prodejem Vozidla obdržel vyšší peněžní částku, než 
bylo jím vyplacené pojistné plnění a tento rozdíl vrátí Pojištěnému, 

je Pojištěný povinen vrátit Pojistiteli část pojistného plnění z pojištění GAP 
ve výši rozdílu uvedeného v písm. d) tohoto odstavce. 

5.12. Jsou-li současně splněny následující podmínky 

a. odcizené Vozidlo bylo nalezeno, 

b. Primární pojistitel v rámci revize šetření pojistné události rozhodl o tom, 
že na Vozidle vznikla i přes jeho nalezení totální škoda, 

c. na Primárního pojistitele přešlo vlastnické právo k Vozidlu, a 

d. Primární pojistitel prodejem Vozidla obdržel vyšší peněžní částku, než 
bylo jím vyplacené pojistné plnění a tento rozdíl vrátí Pojištěnému, 

je Pojištěný povinen vrátit Pojistiteli část pojistného plnění z pojištění GAP 
ve výši rozdílu uvedeného v písm. d) tohoto odstavce. 

Článek 6: Odmítnutí pojistného plnění 

6.1. Pojistitel může pojistné plnění z pojištění GAP odmítnout (a Pojištěný je 
povinen neprodleně jakékoliv již vyplacené pojistné plnění vrátit), pokud 
příčinou pojistné události byla skutečnost (i) o které se dozvěděl až po 
vzniku pojistné události, (ii) kterou při sjednávání pojištění GAP nebo jeho 
změny nemohl zjistit v důsledku zaviněného porušení povinnosti 
Pojistníka stanovené v § 2788 občanského zákoníku (tj. povinnosti 
Pojistníka zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy Pojistitele 
položené při jednání o uzavření Pojistné smlouvy nebo o změně Pojistné 
smlouvy a týkající se skutečností, které mají význam pro Pojistitelovo 
rozhodnutí, jak ohodnotí pojistné riziko, zda je pojistí a za jakých 
podmínek) a (iii) pokud by při znalosti této skutečnosti při uzavírání 
Pojistné smlouvy tuto Pojistnou smlouvu neuzavřel nebo pokud by ji 
uzavřel za jiných podmínek 

6.2. Mělo-li porušení povinnosti Pojistníka, resp. Pojištěného podstatný vliv na 
zjištění či určení výše pojistného plnění (např. prodlení Pojištěného 
s oznámením Škodné události Pojistiteli, nepředložení veškeré 
dokumentace nezbytné pro šetření Škodné události Pojistiteli apod.), má 
Pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký vliv mělo toto 
porušení na rozsah Pojistitelovy povinnosti plnit.  

Článek 7: Spoluúčast 

Pokud není v Pojistné smlouvě či Zvláštních pojistných podmínkách uvedeno 

jinak, sjednává se pojištění GAP bez spoluúčasti. 

Článek 8: Pojistné  

8.1. Pokud není v Pojistné smlouvě či Zvláštních pojistných podmínkách 
uvedeno jinak, sjednává se pojistné jako jednorázové. Splatnost 
pojistného je uvedena v Pojistné smlouvě či Zvláštních pojistných 
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podmínkách nebo v předpisu pojistného (popř. ve faktuře), který je 
nedílnou součástí Pojistné smlouvy.  

8.2. Pokud nastala Pojistná událost a důvod dalšího pojištění tím odpadl, patří 
Pojistiteli pojistné do konce pojistného období, ve kterém Pojistná událost 
nastala; jednorázové pojistné patří Pojistiteli vždy celé. 

8.3. Pojistitel je oprávněn započítat dlužné částky pojistného (včetně 
příslušenství) proti splatnému pojistnému plnění. 

8.4. Pojištění GAP se přeruší, nebylo-li pojistné zaplaceno; doba přerušení 
počne uplynutím dvou měsíců ode dne splatnosti pojistného až do jeho 
zaplacení. Za přerušení netrvá povinnost platit pojistné a nevzniká právo 
na plnění z událostí, které v době přerušení nastaly a byly by jinak 
Pojistnými událostmi. Doba přerušení se započítává do Pojistné doby. 

Článek 9: Počátek, změny a zánik pojištění 

9.1. Pojistná doba je uvedena v Pojistné smlouvě a pojištění GAP vzniká dnem 
uvedeným v Pojistné smlouvě jako den počátku pojištění a končí dnem 
uvedeným v Pojistné smlouvě jako den konce pojištění. 

9.2. Pojistnou smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky podepsanými oběma 
stranami. 

9.3. Pojištění GAP může být ukončeno před uplynutím Pojistné doby v souladu 
s občanským zákoníkem, popřípadě v souladu s jakýmkoliv jiným 
příslušným právním předpisem.  

9.4. Pojištění GAP automaticky zaniká dnem vzniku Pojistné události, avšak 
s tím, že nadále trvají práva a povinnosti stran související s takovou 
Pojistnou událostí. 

Článek 10: Právo Pojistníka na zrušení Pojistné smlouvy 

10.1. Pojistník může přivodit zánik Pojistné smlouvy zejména následujícími 
způsoby: 

a. uzavřením dohody o zániku pojištění (ustanovení § 2802 občanského 
zákoníku); 

b. výpovědí Pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní lhůtou do dvou 
měsíců ode dne uzavření Pojistné smlouvy (ustanovení § 2805 
občanského zákoníku); 

c. výpovědí Pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní lhůtou do jednoho 
měsíce ode dne doručení oznámení o převodu pojistného kmene nebo 
o přeměně Pojistitele (ustanovení § 2806 písm. b) občanského 
zákoníku); 

d. výpovědí Pojistné smlouvy s osmidenní výpovědní lhůtou do jednoho 
měsíce ode dne zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování 
pojišťovací činnosti Pojistitele (ustanovení § 2806 písm. c) občanského 
zákoníku); 

e. je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, výpovědí Pojistné smlouvy 

doručenou Pojistiteli nejpozději šest týdnů před koncem pojistného 
období (ustanovení § 2807 občanského zákoníku); 

f. odstoupením Pojistníka od pojistné smlouvy pro porušení povinnosti 
Pojistitele upozornit na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a 
Pojistníkovými požadavky nebo porušení povinnosti Pojistitele 
zodpovědět pravdivě a úplně písemné dotazy Pojistníka položené při 
sjednávání pojištění (ustanovení § 2808 občanského zákoníku). 

10.2. Pojištění také zaniká na základě jiných skutečností specifikovaných 
v občanském zákoníku. 

Článek 11:  Ochrana osobních údajů 

11.1. V rámci administrace Pojistné smlouvy, šetření pojistných událostí, 
poskytování asistenčních služeb a plnění povinností vyplývajících z 
obecně závazných právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu dochází ke zpracování osobních 
údajů. Bližší informace o tom, jakým způsobem, za jakým účelem a po 
jakou dobu bude ke zpracování těchto osobních údajů docházet, včetně 
veškerých práv, které lze v této souvislosti uplatnit, jsou k dispozici na 
internetových stránkách Pojistitele pod následujícím odkazem: 
https://www.colonnade.cz/ochrana-osobnich-udaju/. 

11.2. V případě, že bude Pojistník odlišnou osobou od Pojištěného, je povinen 
seznámit Pojištěného a další osoby, jejichž osobní údaje poskytne 
Pojistiteli s Pravidly ochrany osobních údajů, a to nejpozději do jednoho 
měsíce od poskytnutí osobních údajů Pojištěného Pojistiteli. 

Článek 12: Závěrečná ustanovení 

12.1. Všechny právní vztahy vyplývající z pojištění GAP se řídí právními 
předpisy České republiky. Případné spory vyplývající či jinak související s 
Pojistnou smlouvou budou nejdříve řešeny vzájemnou dohodou smluvních 

stran. V případě, že se strany nedohodnou, bude spor předložen 
příslušnému soudu v České republice. 

12.2. Případnou námitku nebo stížnost související s pojištěním GAP může 
Pojistník: 

a. zaslat v písemné formě na adresu  

Colonnade Insurance S.A., organizační složka 
Na Pankráci 1683/127 
140 00 Praha 4 
Česká republika 

nebo na adresu 

Colonnade Insurance S.A. 
Jean Piret 1 
L–2350 Lucemburk 
Lucemburské velkovévodství; 

b. podat u orgánu vykonávajícím dohled nad pojišťovnictvím v ČR 

Česká národní banka 
Samostatný odbor ochrany spotřebitele 
Na Příkopě 28 
115 03 Praha 1 
Česká republika. 

12.3. Tyto VPPGAP nabývají účinnosti dne 25.5.2018. 



 
 

1/1 
 

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

 
Článek 1: Úvodní ustanovení 

Pojištění LeaseGAP 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 Zvlášními pojistnými podmínkami (ZPPLG). V případě 
rozporu mezi těmito ZPPLG a VPPGAP mají přednost příslušná ustanovení 
těchto ZPPLG. Od pojistných podmínek se lze odchýlit v Pojistné smlouvě. 

Článek 2: Výklad pojmů  

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

2.1. Pojištěný je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem či 
provozovatelem Vozidla zapsaným v Technickém průkazu, nebo která je 
v případě operativního leasingu nájemcem Vozidla.  

2.2. Finanční smlouva je smlouva uzavřená mezi Pojištěným a finanční 
institucí, na jejímž základě finanční instituce poskytne Pojištěnému 
Finanční službu. 

2.3. Finanční služba je poskytování finančního leasingu, operativního 
leasingu, úvěru nebo splátkového prodeje Vozidla. 

2.4. Předčasným ukončením Finanční smlouvy je zánik Finanční smlouvy 
před jejím zánikem ve sjednané době. 

2.5. Vozidlo je nové či ojeté motorové vozidlo kategorie M (sloužící k přepravě 
osob) nebo kategorie N (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 25 000 kg nebo jehož Pořizovací 
cena přesahuje částku 4 000 000 Kč.  

2.6. 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). 

2.7. 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 LeaseGAP 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 
LeaseoGAP 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 
LeaseGAP.  

2.8. Pojistná hodnota nebo limit pojistného plnění je Pojistná částka 
snížená o fixní sazbu lineárního odpisu specifikovaného Finanční 
smlouvou ode dne počátku pojištění LeaseGAP. Pojistná hodnota 
nezahrnuje žádné finanční částky, které se týkají odložených splátek 
a/nebo jakýchkoliv dalších poplatků (úroků a jiných příslušenství jistiny), 
pojistného, pokut, poplatků za služby nebo jiných poplatků plynoucích 
z Finanční smlouvy. 

Článek 3: Předmět pojištění 

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

Článek 4: Výluky z pojištění 

4.1. Pojištění GAP nelze sjednat pro Vozidlo: 

a.  využívaném pro smluvní nebo jiný pronájem třetím stranám s výjimkou 
případů, kdy je Pojištěný nájemcem Vozidla a je zapsaný v jeho 
technickém průkazu jako provozovatel nebo kdy Finanční službou je 
operativní leasing; 

b. u kterého Finanční smlouva zahrnuje možnost odkladu splátek za 
Finanční službu. 

4.2. Z pojištění LeaseGAP 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 
obdobné smlouvy do 60 dnů od data výplaty pojistného plnění 
Primárním pojistitelem. 

4.3. Pojištění LeaseGAP 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 LeaseGAP (včetně případné 
náhrady spoluúčasti podle Primárního pojištění) je 1 000 000 Kč.  

5.3. Pokud je tak dohodnuto v Pojistné smlouvě, vztahuje se pojištění 
LeaseGAP 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 LeaseGAP v případě, že 
součet pojistných plnění z Primárního pojištění a pojištění LeaseGAP 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: Počátek a zánik pojištění LeaseGAP 

7.1. Pojistná smlouva nabývá účinnosti dnem uvedeným v Pojistné smlouvě 
jako počátek pojištění LeaseGAP. Počátek pojištění LeaseGAP je den 
totožný se dnem převzetí Vozidla na základě Finanční smlouvy.  

7.2. Pojištění LeaseGAP zaniká: 

a. okamžikem převodu vlastnického práva k Vozidlu; 

b. dohodou; 

c. zánikem nebo Předčasným ukončením Finanční smlouvy; 

d. ke dni postoupení Finanční smlouvy Pojištěným na třetí stranu. 

7.3. Pojištění LeaseGAP nezaniká: 

a. při přechodu práv a povinností Pojištěného vyplývajících z Finanční 
smlouvy dle zákona; 

b. při přechodu práv a povinností Pojištěného vyplývajících z Finanční 
smlouvy dle rozhodnutí orgánu státní správy nebo soudu; 

c. při převodu práv a povinností Pojistníka/Pojištěného vyplývajících z 
Finanční smlouvy z Pojištěného na třetí stranu, pokud tato třetí strana 
vlastní nebo kontroluje Pojištěného (nebo naopak) nebo je členem 
stejné domácnosti. Pod pojmy “vlastní nebo kontroluje” se pro účely 
Pojistné smlouvy rozumí přímé nebo nepřímé vlastnictví minimálně 
20% kapitálu. 

Článek 8: Závěrečná ustanovení 

Tyto ZPPLG nabývají účinnosti dne 25.5.2018. 

 
 
 
 


