
SCANIA KASKO 

INFORMACE O POJISTNÉ OCHRANĚ 

Vážený zákazníku, 

vozidlo, které užíváte na základě leasingové smlouvy, je havarijně pojištěno značkovým SCANIA pojištěním. 

Dovolte nám, poskytnout Vám informace k tomuto havarijnímu pojištění. 

Pojistitel 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

 

Pojistník a pojištěný 

Scania Finance Czech Republic, spol. s r.o. 

Rozsah krytí 

Pojištění typu All Risk – havárie, odcizení, vandalismus, živel. Podrobné informace jsou uvedeny v pojistných 

podmínkách, které jste obdržel zároveň s touto informací a společně se všemi dokumenty leasingové smlouvy. 

 

Spoluúčast 

Základní spoluúčast je 10%, min. 10 tis. Kč. V případě škody na vozidle nad 100.000,- Kč a provedení opravy ve 

značkovém servise SCANIA v ČR se spoluúčast snižuje na 0%, min. 0,- Kč. Takové snížení se však nevztahuje na 

případy poškození pouze čelního skla. Zde je nutné mít připojištění skla, jinak se uplatní základní spoluúčast.  

Dále se snížení spoluúčasti nevztahuje na případy totální škody a odcizení. Plnění tzv. rozpočtem, tedy bez 

doložení účtů za opravu je vyloučeno. 

Slevy na pojistném a související podmínky  

Poskytuje se sleva v případě, že si zákazník zakoupil u SCANIA některou z těchto služeb: 

a) Školení bezpečné a defenzivní jízdy pro řidiče - praktické a teoretické  

SLEVA 5% z ročního pojistného. 

Pokud byla uplatněna tato sleva, je zákazník v případě pojistné události povinen doložit pojišťovně potvrzení 

SCANIA o absolvování školení řidičem, který v době pojistné události vozidlo řídil (pokud jde o škodu z provozu 

vozidla). Jestliže vozidlo v době pojistné události řídil řidič, který uvedené školení neabsolvoval, pak má 

pojišťovna právo na uplatnění základní spoluúčasti 10% min. 10 tis. Kč. 

 

b) Správa vozového parku “Scania Fleet Management System (FMS)“ v příplatkové úrovni  

SLEVA 5% z ročního pojistného.  

Pokud byla uplatněna tato sleva, dává zákazník souhlas s poskytnutím údajů z CAN sběrnice dat jednotky 

vozidla vč. jeho polohy a veškerých telemetrických dat pojišťovně. Jestliže v době pojistné události nebyla 

aktivní žádná z příplatkových úrovní, má pojišťovna právo na pevné uplatnění spoluúčasti 10% min. 10 tis. Kč. 

Slevy lze kombinovat. Maximální možná sleva je 10%. 

Pomoc při řešení pojistných událostí – SCANIA CLAIMS MANAGEMENT PLATFORM 

Tuto službu máte od nás zcela zdarma. Veškeré pojistné události oznamujte na tel.: +420 251 095 360 nebo na 

emailové adrese: pojistne.udalosti@scania.cz. Naši interní zaměstnanci, specialisté na likvidaci pojistných 

událostí, za Vás škodu vyřídí s pojišťovnou a celý proces zkoordinují se zaměřením na rychlost vyřízení ve 

spolupráci se servisy SCANIA. 

 

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit. Přejeme Vám mnoho bezpečných kilometrů a úspěchy 

ve Vašem podnikání. 

     Scania Finance Czech Republic, spol. s r.o. 
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