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Příloha 1: Rozdělení odvětví a skupiny pojištění 

 

A) Odvětví životních pojištění 

1. Pojištění 

a) pro případ smrti, pro případ dožití, pojištění pro případ dožití se 

stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených životů, 

s výplatou zaplaceného pojistného, 

b) důchodu, 

c) pojištění úrazu nebo nemoci 

2. Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí. 

3. Pojištění podle bodu 1 písm. a) a b) a v bodě 2, která jsou spojená 

s investičním fondem. 

4. Trvalé zdravotní pojištění 

5. Kapitalizace příspěvků hrazených skupinou přispěvatelů a následné 

rozdělování akumulovaných aktiv mezi přeživší přispěvatele nebo mezi osoby 

oprávněné po zemřelých přispěvatelích. 

6. Umořování kapitálu založené na pojistně matematickém výpočtu, jimiž jsou 

proti jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty 

závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši. 

7. Správa skupinových penzijních fondů. 

 

B) Odvětví neživotních pojištění 

1. Úrazové pojištění 

a) s jednorázovým plněním, 

b) s plněním povahy náhrady škody, 

c) s kombinovaným plněním, 

d) cestujících. 

2. Pojištění nemoci 

a) s jednorázovým plněním, 

b) s plněním povahy náhrady škody, 

c) s kombinovaným plněním, 

d) soukromé zdravotní pojištění. 

3. Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních 

vozidlech 
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a) motorových, 

b) nemotorových. 

4. Pojištění škod na drážních vozidlech. 

5. Pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích. 

6. Pojištění škod na plavidlech. 

7. Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu 

na použitý dopravní prostředek. 

8. Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 způsobených: 

- požárem 

- výbuchem 

- vichřicí 

- přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodeň, 

záplava) 

- jadernou energií 

- sesuvem nebo poklesem půdy 

9. Pojištění jiných škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 

vzniklých krupobitím nebo mrazem, anebo jinými nebezpečími (např. loupeží, 

krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou-li tato zahrnuta v bodě 8, 

včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou nebo 

jinými pojistnými nebezpečími. 

10. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající 

a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, 

b) z činnosti dopravce, 

c) z provozu drážního vozidla. 

11. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého 

dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce. 

12. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití říčního, 

průplavového, jezerního nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti 

dopravce. 

13. Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích 

číslo 10 až 12, 

a) odpovědnost za škodu na životní prostředí, 

b) odpovědnost za škodu způsobenou jaderným zařízením, 

c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, 
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d) ostatní. 

14. Pojištění úvěru 

a) obecná platební neschopnost, 

b) vývozní úvěr, 

c) splátkový úvěr, 

d) hypoteční úvěr, 

e) zemědělský úvěr. 

15. Pojištění záruky (kauce) 

a) přímé záruky, 

b) nepřímé záruky. 

16. Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících z: 

a) výkonu povolání, 

b) nedostatečného příjmu, 

c) špatných povětrnostních podmínek, 

d) ztráty zisku, 

e) stálých nákladů, 

f) nepředvídaných obchodních výdajů, 

g) ztráty tržní hodnoty, 

h) ztráty pravidelného zdroje příjmu, 

i) jiné nepřímé obchodní finanční ztráty, 

j) ostatních finančních ztrát. 

17. Pojištění právní ochrany. 

18. Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa 

svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících 

s cestováním.
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Příloha 2: Varianty povinného ručení České pojišťovny 

 

Přehled 

nabídky Start* Standard Exclusive  
Exclusive 

Plus* 

Exclusive 

Max* 

Limity plnění 

35/35 50/50 100/100 120/120 150/150 

(majetek/zdra

ví v mil. Kč) 

1. Povinné 

ručení 

ano** ano ano ano ano 

Bez 

povinností* 

Právní 

ochrana  ano ano ano ano ano 

Asistence při 

nehodě    ano ano ano ano 

Asistence při 

poruše      ano ano ano 

Úrazové 

pojištění řidiče    ano ano ano ano 

Úrazové 

pojištění 

ostatních 

cestujících      ano ano ano 

První 

zaviněná škoda 

bez vlivu na 

bonus       ano ano 

Garance ceny 

na 3 roky       ano ano 

Smartphone s 

aplikací 

Pojišťovna       ano ano 

Úhrada škody 

bez odpočtu 

amortizace         ano 

Střet se zvěří         ano 

 

*platí pro klienty s osobním nebo nákladním vozem do 3500kg kromě flotilového pojištění 

** pouze vyřízení škody
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Příloha 3: Rozsah asistenčních služeb k povinnému ručení ČP 

 

Rozsah asistenčních služeb 

 

  

POHODA 

Klasik* 

POHODA 

Special POHODA SOS 

Havárie 

úhrada práce 

mechanika až 2 hodiny až 2 hodiny až 3 hodiny 

odtažení vozidla 

do nejbližšího 

servisu, až 50 km 

do nejbližšího 

servisu, až 500 km 

do nejbližšího 

servisu, 

km bez limitu 

(včetně 

vyproštění) 

úhrada nákladů za 

ponechání zničeného 

vozu v zahraničí Ano Ano Ano 

skladné 

až 10 dnů až 10 dnů až 20 dnů 

(do 20 €/den) (do 20 €/den) (do 20 €/den) 

telefonické 

tlumočení Ano Ano Ano 

předání vzkazu Ano Ano Ano 

právní pomoc do 1000 € 1500 € 2000 € 

Odcizení 

poradenství Ano Ano Ano 

nocleh až 2x 70 € až 2x 100 € až 2x 100 € 

Porucha 

úhrada práce 

mechanika - až 2 hodiny až 3 hodiny 

odtažení vozidla - do 50 km do 100 km 

skladné - 

až 10 dnů 

(po 20 €) 

až 20 dnů 

(po 20 €) 

předání vzkazu - Ano Ano 

          

* Včetně asistenční pomoci, dojde-li při poruše k mechanickému proražení pneumatiky u 

vozidel s největší povolenou hmotností do 3500 kg.
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Příloha 4: Rozsah úrazového pojištění k povinnému ručení ČP 

 

 

Úrazové pojištění řidiče i ostatních cestujících 

 zdarma k variantám Exclusive, Exclusive Plus a Exclusive Max 

 lze připojistit za 150 Kč k ostatním variantám 

 
 

Úrazové 

pojištění 

Odškodné 

limit plnění 

  

smrt 

následkem 

úrazu 100 000 Kč 

trvalé 

následky 

úrazu 200 000 Kč 

 

 

Úrazové pojištění řidiče 

 zdarma k variantě Standard 

 lze připojistit za 100 Kč k ostatním variantám 

 
 

Úrazové 

pojištění 

Odškodné 

limit plnění 

  

smrt 

následkem 

úrazu 100 000 Kč 

trvalé 

následky úrazu 200 000 Kč 
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Rozšířené úrazové pojištění 

K úrazovému pojištění, které je v ceně pojištění, lze uzavřít pojištění pro případ úrazu s 

vyšším krytím: 

 
 

Odškodné Roční pojistné 

limit plnění 

motocykl 

do 60 ccm 

motocykl 

nad 60 ccm 

vozidlo do 

3,5t do 5 

sedadel 

vozidlo do 

3,5t nad 5 

sedadel 

ostatní 

vozidla 

smrt 

následkem 

úrazu 

100 000 

Kč 

336 Kč 672 Kč 336 Kč 672 Kč 672 Kč 

trvalé 

následky úrazu 

200 000 

Kč 

tělesné 

poškození 

následkem 

úrazu 

20 000 

Kč 

smrt 

následkem 

úrazu 

250 000 

Kč 

840 Kč 1 680 Kč 840 Kč 1 680 Kč 1 680 Kč 

trvalé 

následky úrazu 

500 000 

Kč 

tělesné 

poškození 

následkem 

úrazu 

50 000 

Kč 

smrt 

následkem 

úrazu 

400 000 

Kč 1 344 Kč 2 688 Kč 1 344 Kč 2 688 Kč 2 688 Kč 

Roční pojistné je uvedeno za vozidlo s výjimkou ostatních vozidel, kde je roční pojistné 

uváděno za 1 sedadlo. 
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Příloha 5: Stupeň bonusu/malusu – povinné ručení ČP 

 

 

Kód stupně  

Rozhodná 

doba Přirážka k  Sleva na Úroveň   

bonusu/malusu v měsících pojistnému pojistném pojistného  

M5 méně než -48 100%   200%  

M4 -48 až -37 70%   170%  

M3 -36 až -25 40%   140%  

M2 -24 až -13 20%   120%  

M1 -12 až -1 10%    110%  

B0 0 až 11 0% 0% 100%  

B1 12 až 23   5% 95%  

B2 24 až 35   10% 90%  

B3 36 až 47   15% 85%  

B4 48 až 59   20% 80%  

B5 60 až 71   25% 75%  

B6 72 až 83   30% 70%  

B7 84 až 95   35% 65%  

B8 96 až 107   40% 60%  

B9 108 až 119   45% 55%  

B10 120 a více   50% 50%  
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Příloha 6: Stupeň bonusu/malusu – havarijní pojištění ČP 

 

Kód stupně 

Rozhodná 

doba Sleva na Úroveň 

bonusu/malusu v měsících pojistném pojistného 

B0 méně než 12 0% 100% 

B1 12 až 23 5% 95% 

B2 24 až 35 10% 90% 

B3 36 až 47 15% 85% 

B4 48 až 59 20% 80% 

B5 60 až 71 25% 75% 

B6 72 až 83 30% 70% 

B7 84 až 95 35% 65% 

B8 96 až 107 40% 60% 

B9 108 až 119 45% 55% 

B10 120 a více 50% 50% 
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Příloha 7: Varianty povinného ručení Generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsah služeb POV Základ POV Komplet POV Exkluziv 

 

Limity pojistného plnění 35/35 mil. Kč  70/70 mil. Kč  100/100 mil. Kč  

Asistenční služby Ano Ano Ano 

Rozšířené asist. služby  Ano Ano 

Pojištění střetu se zvěří  Ano Ano 

Náhradní vozidlo   Ano 

Úrazové pojištění řidiče   Ano 
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Příloha 8: Stupeň bonusu/malusu – povinné ručení Generali 

 

Kód stupně  

Rozhodná 

doba Přirážka k  Sleva na Úroveň  

bonusu/malusu v měsících pojistnému pojistném pojistného 

M5 méně než -48 150%   250% 

M4 -48 až -37 100%   200% 

M3 -36 až -25 75%   175% 

M2 -24 až -13 50%   150% 

M1 -12 až -1 25%   125% 

B0 0 až 11 0% 0% 100% 

B1 12 až 23   27% 73% 

B2 24 až 35   37% 63% 

B3 36 až 47   39% 61% 

B4 48 až 59   41% 59% 

B5 60 až 71   43% 57% 

B6 72 až 83   46% 54% 

B7 84 až 95   49% 51% 

B8 96 až 107   52% 48% 

B9 108 až 119   53% 47% 

B10 120 až 131   54% 46% 

B11 132 a více   55% 45% 
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Příloha 9: Stupeň bonusu/malusu – havarijní pojištění Generali 

 

Kód stupně 

Rozhodná 

doba Sleva na Úroveň 

bonusu/malusu v měsících pojistném pojistného 

0 0 až 23 0% 100% 

1 24 až 35 10% 90% 

2 36 až 59 20% 80% 

3 60 až 83 30% 70% 

4 84 až 107 40% 60% 

5 108 a více 50% 50% 
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Příloha 10: Návrh na uzavření pojistné smlouvy České pojišťovny – Pojištění majetku a 

odpovědnosti občanů 
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Příloha 11: Návrh na uzavření pojistné smlouvy České pojišťovny – Sdružené pojištění 

vozidla
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Příloha 12: Návrh na uzavření pojistné smlouvy Generali pojišťovny – Pojištění 

rodinného domu, bytové jednotky a domácnosti „Vario“ 
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Příloha 13: Návrh na uzavření pojistné smlouvy Generali pojišťovny – Pojištění 

motorových vozidel 
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Příloha 14: Návrh na uzavření pojistné smlouvy Generali pojišťovny - Variabilní životní 

pojištění BeneFIT EXTRA 
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