
Proč pojištění vozidel zrovna od Direct pojišťovny?

• Jednoduchost najdete ve všem, co děláme, 
z věcí neděláme vědu.

• Vše řešíme rychle, nic neodkládáme.

• Věci dotahujeme a nejsou v nich háčky, na nás 
se můžete spolehnout.

• S námi jste mezi přáteli.

• Rozsah krytí: unikátní rizika (strojní, GAP TIR, HAV 
pracovního stroje, zavazadla, přeprava zboží, úraz, …), 
rozsáhlá asistence včetně asistence pro soupravy.

• Srozumitelnost: lidsky psané dokumenty, přehledná 
a jasná smlouva.

• Jednoduchost: vznik podpisem smlouvy, jednoduché 
přihlášení a odhlášení vozidel, pro každé vozidlo lze 
navolit jiná doplňková pojištění a asistence. Správa flotil 
prostřednictvím flotilového portálu.

• Variabilita: pojištění s vlastní volbou rizik a limitů, 
kombinovatelnost rizik bez omezení, různá skladba 
pojištění jednotlivých pojištěných vozidel v jedné 
smlouvě.

Struktura produktu
Produkt pojištění vozidel se skládá z povinného ručení, havarijního pojištění, doplňkových pojištění a asistenčních služeb. 
Nabízíme možnost plné variability. Kombinaci rizik a limitů neomezujeme. 
Jednotlivá vozidla je možné průběžně přihlašovat a odhlašovat v rámci jedné pojistné smlouvy.

Kdo je pojištěn pro povinné ručení?
Pojištěn je vlastník nebo spoluvlastník vozidla nebo řidič vozidla, pokud řídí se souhlasem provozovatele. Jedná se 
o pojištění újmy, kterou řidič vozidla způsobí jiné osobě na zdraví nebo na majetku. Toto pojištění se řídí zákonem 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla č. 168 z roku 1999, který naleznete ve Sbírce zákonů.

Územní platnost
Povinné ručení se vztahuje na škodnou událost, ke které došlo na území státu, který je vyznačen na zelené kartě.

Co je pojištěno havarijním pojištěním?
Pojištěna jsou motorová, nemotorová vozidla i vybrané stroje. Pojištěné vozidlo nesmí být starší 15 let, to znamená, 
že od jeho prvního uvedení do provozu neuplynulo více než 15 let. Pokud je stáří vozidla od 12 do 15 let, přijetí do 
pojištění podléhá schválení oprávněným pracovníkem pojišťovny.

Územní platnost
Pro všechny druhy havarijního pojištění je možné zvolit územní rozsah Česká republika nebo geografické území 
Evropy a Turecka.
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Podrobná struktura produktu
Riziko pojištění  Limity (Kč)  Poznámka, omezení
Povinné ručení

Limit povinného ručení 50 mil./100 mil./150 mil./200 mil./250 mil.

Havarijní pojištění
Dopravní nehoda

pojištění na hodnotu vozidla = pojistná 
částka

• Pojistné krytí havarijního pojištění lze rozšířit o škodu 
vzniklou na vozidle při činnosti vozidla jako pracovní-
ho stroje.

• Rozšíření lze sjednat pro: nákladní automobily do 3,5 t 
i nad 3,5 t; elektromobily, pracovní stroje, traktory, 
přípojná vozidla traktorů.

Odcizení a vandalismus
Přírodní nebezpečí
Poškození zvěří

Spoluúčast
3 %, min. 3 tis./5 %, min. 5 tis./7 %, 
min. 7 tis./10 %, min. 10 tis./15 %, min. 
15 tis./20 %, min. 20 tis.

Územní rozsah ČR/Geografické území Evropy a Turecka

Doplňková pojištění

Pojištění skel volba v rozsahu 5 tis.–100 tis.

• Lze sjednat pro: osobní a nákladní vozidla do 3,5 t; 
obytné automobily do 8 000 kg; sanitky; tahače návě-
sů; ostatní automobily a pracovní stroje s RZ; traktory 
a pracovní stroje bez RZ; autobusy a trolejbusy.

Pojištění zavazadel volba v rozsahu 5 tis.–100 tis./max. 200 tis. 
Autobusy

• Lze sjednat pro: osobní a nákladní vozidla do 3,5 t; 
obytné automobily do 8 000 kg; tahače návěsů; 
ostatní automobily a pracovní stroje s RZ; traktory (T); 
autobusy a trolejbusy.

Úraz osob ve vozidle volba v rozsahu 100 tis.–1 mil.

• Pojistné částky jsou horní hranicí plnění pro každou 
přepravovanou osobu a pro každou PU.

• Lze sjednat pro: motocykly do a nad 700 kg, osobní 
vozidla, nákladní vozidla všech kategorií, obytné au-
tomobily do 8 000 kg, sanitky, tahače návěsů, ostatní 
automobily a pracovní stroje s RZ, traktory, autobusy 
a trolejbusy.

Úraz řidiče volba v rozsahu 100 tis.–1 mil.

• Lze sjednat pro: motocykly do a nad 700 kg, osobní 
vozidla, nákladní vozidla všech kategorií, obytné au-
tomobily do 8 000 kg, sanitky, tahače návěsů, ostatní 
automobily a pracovní stroje s RZ, traktory, autobusy 
a trolejbusy.

Garance pořizovací 
hodnoty vozidla do 
3,5 tuny (GAP)

pořizovací cena vozidla: min. 260 tis, 
max. 2.5 mil. 

• Pouze pro nová vozidla (datum první registrace není 
starší než 120 dnů).

• Pojištění bude trvat max. 3 roky, tj. 36 měsíců od 
počátku pojištění.

• Vztahuje se pouze na totální škodu – zničení nebo 
odcizení pojištěného vozidla.

• Limit plnění maximálně do výše 50 % z pořizovací 
ceny.

• Nelze pojistit u krátkodobého pojištění.

Garance pořizovací 
hodnoty vozidla nad 
3,5 tuny (GAP TIR)

pořizovací cena vozidla: min. 860 tis, 
max. 3,5 mil. 

Pojištění strojních 
součástí vozidla (strojní 
riziko)

pojištění na hodnotu vozidla = pojistná 
částka (řídí se podle havarijního pojištění)

• Pojištění se vztahuje na náhlé poškození nebo zničení 
pojištěného stroje nahodilou událostí, která omezuje 
nebo vylučuje funkčnost stroje.

• Lze sjednat pro: osobní a nákladní automobily do 3,5 t 
i nad 3,5 t; elektromobily; pracovní stroje; traktory; 
přípojná vozidla; přípojná vozidla traktorů; vysoko-
zdvižné vozíky bez technického průkazu.

• Umožňuje rozšířit havarijní pojištění.

Pojištění přepravy zboží 
a nákladu volba v rozsahu limitu plnění 50 tis.–500 tis.

• Pojištění se vztahuje na poškození, zničení nebo odci-
zení přepravovaných věcí včetně elektroniky.

• Lze sjednat pro: osobní a nákladní automobily do 3,5 t 
i nad 3,5 t; elektromobily, pracovní stroje, traktory, 
přípojná vozidla, přípojná vozidla traktorů, vysoko-
zdvižné vozíky bez technického průkazu.

Pojištění zapůjčení 
náhradního vozidla

volba pro ČR a zahraničí je v rozsahu 3, 5, 
10 dnů.

• Pojištění se vztahuje na zapůjčení náhradního vozidla 
po dobu opravy pojištěného vozidla.

• Lze sjednat pro osobní i nákladní automobily.
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Asistenční služby pro vozidla do 3,5 tuny

Rozsah asistenčních služeb
ZÁKLADNÍ MAXIMÁLNÍ

ČR Území Evropy 
mimo ČR ČR Území Evropy 

mimo ČR
1 Služba dispečinku Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu

2 Administrativně právní asistence Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu

3 Práce mechanika

5 000 Kč 1) 15 000 Kč 1)

Bez limitu Bez limitu

4 Odtah Bez limitu Do nejbližšího autori-
zovaného servisu

5 Vyproštění vozidla Bez limitu Bez limitu

6 Oprava vozidla v servisu Ne 30 000 Kč

7 Nařízený odtah (nutné kontaktovat 
asistenční službu) Ne 10 000 Kč Bez limitu Bez limitu

8 Přeložení nákladu Ne Ne Ne Ne 

9 Uložení vozidla (parkovné) 2 dny 4 dny 4 dny 6 dnů

10 Repatriace vozidla Ne 15 000 Kč Bez limitu Bez limitu

11 Sešrotování vozidla Ne Ne Ne 5 000 Kč

12 Náhradní vozidlo, nebo Ne 2 dny 4 dny 6 dnů

13 Náhradní ubytování, nebo Ne 3 noci do 1 500 Kč
na osobu/noc

2 noci do 2 000 Kč;
na osobu/noc

6 nocí do 2 000 Kč;
na osobu/noc

14 Náhradní doprava Ne 
vlak, autobus, le-
tadlo; do 5 000 Kč; 
na osobu

vlak, autobus;
bez limitu

vlak, autobus;
bez limitu

15 Místní doprava (do autoservisu, 
na nádraží atp.) Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu

16 Doprava do servisu Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu

17 Drobné závady 

17a Defekt pneumatiky 3 000 Kč 5 000 Kč bez limitu bez limitu

17b Vybití akumulátoru 3 000 Kč 5 000 Kč bez limitu bez limitu

17c Záměna či doplnění paliva 3 000 Kč 5 000 Kč bez limitu bez limitu

17d Zabouchnutí či ztráta klíčů 3 000 Kč 5 000 Kč bez limitu bez limitu

Asistenční služby pro vozidla nad 3,5 tuny – TIR

Rozsah asistenčních služeb
ZÁKLADNÍ TIR MAXIMÁLNÍ TIR

ČR Území Evropy 
mimo ČR ČR Území Evropy 

mimo ČR
1 Služba dispečinku Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu

2 Administrativně právní asistence Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu

3 Práce mechanika

10 000 Kč 1) 30 000 Kč 1)

Bez limitu Bez limitu

4 Odtah Bez limitu Do nejbližšího autori-
zovaného servisu

5 Vyproštění vozidla 150 000 Kč 150 000 Kč

6 Oprava vozidla v servisu Ne Ne Ne  Ne 

7 Nařízený odtah (nutné kontaktovat 
asistenční službu) Ne 20 000 Kč Bez limitu Bez limitu

8 Přeložení nákladu Ne Ne 100 000 Kč 100 000 Kč

9 Uložení vozidla (parkovné) Ne 4 dny 10 dnů 10 dnů

10 Repatriace vozidla Ne 15 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč

11 Sešrotování vozidla Ne Ne Ne 25 000 Kč

12 Náhradní vozidlo, nebo Ne Ne Ne Ne 

13 Náhradní ubytování, nebo Ne 3 noci do 1 500 Kč;
na osobu/noc

2 noci do 2 000 Kč;
na osobu/noc

6 nocí do 2 000 Kč; 
na osobu/noc

14 Náhradní doprava Ne 
vlak, autobus, le-
tadlo; do 5 000 Kč 
na osobu

vlak, autobus;
bez limitu

vlak, autobus, letadlo; 
bez limitu

15 Místní doprava (do autoservisu, 
na nádraží atp.) Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu

16 Doprava do servisu Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu

17 Drobné závady

17a Defekt pneumatiky 5 000 Kč 15 000 Kč bez limitu bez limitu

17b Vybití akumulátoru 5 000 Kč 15 000 Kč bez limitu bez limitu

17c Záměna či doplnění paliva 5 000 Kč 15 000 Kč bez limitu bez limitu

17d Zabouchnutí či ztráta klíčů 5 000 Kč 15 000 Kč bez limitu bez limitu

1) Limit pojistného plnění je pro všechny uvedené služby v rámci jedné pojistné události společný.
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Na co se nejčastěji ptáte?

 B Můžu si vybrat, ve kterém servisu bude vozidlo opraveno?
Ano, pokud to předem nahlásíte asistenční službě a ta s tím bude souhlasit. Pokud bude požadovaný servis dál, než 
je náš smluvní, můžeme po vás žádat uhrazení rozdílu v nákladech na odtah. Pokud zjistíme, že ve vybraném servise 
jsou náklady výrazně vyšší než v našich smluvních, můžeme toto navýšení rovněž žádat po vás.

 B Od kdy jsem pojištěn?
Od data počátku pojištění uvedeného v pojistné smlouvě.

 B Jak probíhá asistence?
Pokud bude oprava trvat méně než hodinu, vše se vyřeší hned na místě. V opačném případě bude vozidlo odtaženo 
do našeho smluvního servisu.

 B Jak přihlásit/odhlásit vozidlo, provést změnu na smlouvě?
Požadavek na přihlášku, odhlášku nebo změnu můžete provést prostřednictvím flotilového portálu, případně tento 
požadavek předejte obchodníkovi, který žádost zpracuje a následně vás budeme informovat o úpravě u jednotlivého 
pojištěného vozidla.

 B Kdy můžu uplatnit asistenci?
Asistenční službu volejte, pokud je vozidlo nepojízdné nebo hrozí, že při pokračování v jízdě dojde k závadě a nebu-
dete moci pokračovat v jízdě (například se zadře motor).

 B Na jakou částku mám pojistit vozidlo?
Najděte si vozidlo stejné značky, typu, objemu, stáří a vybavení na online autobazaru (např. tipcars.cz, sauto.cz). 
Doporučujeme pojistit se na průměr cen, které tam najdete.

 B Jak dostanu zelenou kartu v případě povinného ručení?
Zelenou kartu obdržíte od našeho obchodního zástupce. Při přidání nového vozidlo přes flotilový portál obdržíte 
zelenou kartu elektronicky ihned po přidání vozidla. Při obnově pojištění vám pošleme zelenou kartu s platností do 
dalšího výročí smlouvy.

 B Co dělat při škodě?
Dopravní nehoda je vždy nepříjemná věc, a to z celé řady důvodů. Přinášíme vám přehledný návod, jak se v takové 
situaci chovat a jak postupovat, aby vám následky nehody přinášely co nejméně komplikací: 
1. Zabezpečte místo dopravní nehody tak, abyste ochránili její účastníky a také ostatní řidiče (použijte varovná 

světla, výstražný trojúhelník a bezpečnostní vesty). 
2. V případě potřeby volejte složky integrovaného záchranné systému a poskytněte první pomoc zraněným: zá-

chranná služba 155; hasiči 150; policie 158; tísňová linka 112.
3. Kontaktujte asistenční službu Direct pojišťovny na telefonním čísle (+420) 291 291 291. Její pracovníci vám pora-

dí s dalším postupem. Není-li telefonní číslo dostupné, volejte univerzální Linku pomoci řidičům na čísle 1224.
4. Umožní-li to bezpečnost provozu, vyfotografujte místo nehody a ponehodové postavení vozidel ještě před tím, 

než je odstavíte mimo komunikaci.
5. Poznamenejte si jména, adresy, telefonní čísla a údaje o pojištění všech účastníků nehody. Nezapomeňte si 

zapsat i kontaktní údaje na svědky. 
6. Pečlivě vyplňte záznam o dopravní nehodě a nezapomeňte na nákres se zobrazením ponehodového postavení 

vozidel s vyznačením důležitých značek.

 B Kdy volat k nehodě policii?
1. Je-li někdo při nehodě zraněn.
2. Došlo-li k poškození majetku třetích osob (např. dopravní značení, svodidla, lampa veřejného osvětlení 

či  jakákoliv ekologická škoda).
3. Pokud je škoda na některém z poškozených vozidel vyšší než 100 000 Kč.
4. Odmítne-li některý z účastníků nehody sepsat a podepsat záznam o dopravní nehodě.
5. Existuje-li podezření na požití alkoholu či jiných omamných látek.
6. Neprokáže-li se některý z účastníků nehody platnou zelenou kartou.
7. Nezapomeňte: policejní protokol podepište pouze v případě, že souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě 

do něj uveďte své vlastní vyjádření (i v zahraničí můžete psát česky).

Karta Direct finance k flotilovému pojištění Direct
Získáte:
•  Vedení účtu, karet i transakcí zdarma – platí pouze pro klienty Direct 

pojišťovny, a.s.
• Kontrolu nad výdaji zaměstnanců, ať se pohybují kdekoliv na světě.
• Možnost distribuovat hotovost ve vteřině kamkoliv na světě.
• Možnost zrušit hotovostní pokladnu a všechny procesy s ní spojené.
• Přehlednou aplikaci pro realizaci všech potřebných transakcí. 
• Online skladiště nafocených účtenek.
• Slevu na pohonné hmoty u čerpacích stanic MOL.
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