
GAP – POJIŠTĚNÍ FINANČNÍ ZTRÁTY
Informační  dokument o pojistném produktu

Týkají se krytí  nějaká omezení?

Pojistné plnění z pojištění GAP je možné ponížit v případě, že 
pojistné plnění z KASKO nebo PZP pojištění je snížené z 
důvodu porušení smluvních podmínek pojištění KASKO 
nebo PZP Leasingovým nájemcem.

Společnost: Vabis Försäkringsaktiebolag Produkt:  GAP - POJIŠTĚNÍ FINANČNÍ ZTRÁTY

Tento dokument Vám poskytuje stručný přehled o základních vlastnostech a podmínkách pojištění. Úplné informace před uzavřením smlouvy a smluvní informace 
o produktu jsou uvedené v dokumentu Dodatek k leasingové smlouvě GAP – POJIŠTĚNÍ FINANČNÍ ZTRÁTY,  v dokumentu Pojištění GAP – Informace o 
pojistné ochraně a jejím rozsahu, ve Všeobecných smluvních podmínkách finančního nájmu (leasingu) movitostí v případě Finančního leasingu, 
 ve Všeobecných smluvních podmínkách nájmu dopravního prostředku v případě Operativního leasingu a ve Všeobecných smluvních podmínkách splátkového 
prodeje.    

O jaký typ pojištění jde?
V případě totální škody (havárie, poškození, krádež), pojištění GAP kryje kladný rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou vozidla a tržní hodnotou vozidla ke dni 
vzniku totální škody a nespotřebovanou první zvýšenou splátkou (akontací) . 

Co je předmětem pojištění?

V případě totální škody (havárie, poškození, krádež) kryje: 

• kladný rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou vozidla a 
tržní hodnotou vozidla ke dni vzniku totální škody

• nespotřebovanou první zvýšenou splátku (akontaci) 

• kladný rozdíl mezi zůstatkovou hodnotou vozidla a tržní 
hodnotou vozidla ke dni vzniku totální škody

• nespotřebovanou první zvýšenou splátku (akontaci)
• spoluúčast havarijního pojištění KASKO do výše 5.000 

EUR 

V případě, že nedojde k pojistnému plnění ze strany KASKO 
nebo PZP pojištění, nevzniká nárok na výplatu pojistného 
plnění z pojištění GAP. 

SE-151 87 Södertälje, Švédsko 
Vedená v registru ČNB a oprávněná vykonávat pojišťovací činnost na 
území České republiky na základě svobody poskytování služeb.

Maximální plnění z jedné pojistné události u jednoho 
zákazníka je 100.000 EUR a zároveň však maximálně  
do výše 25 % z pořizovací ceny vozidla bez DPH.

Spoluúčast nad limit 5.000 EUR v případě krytí GAP + 
odečtená spoluúčast z havarijního pojištění.
Každé vozidlo, které není pojištěné na plnou pojistnou 
hodnotu.

Předmětem pojištění je nové nebo použité vozidlo, které je 
předmětem financování společností Scania Finance C      zech 
Republic s. r. o..

Pojištění nabízí možnost výběru rozsahu krytí:

GAP + odečtená spoluúčast z havarijního pojištění

V případě totální škody (havárie, poškození, krádež) kryje:

GAP

Co není předmětem pojištění?
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Kde se na mě vztahuje krytí?
 Územní rozsah pojistné ochrany GAP je identický s územním rozsahem KASKO pojištění 

vztahujícího se na leasingovou smlouvu.

Kdy a jak uhradím platbu?
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Jaké mám povinnosti?

V případě pojistné události je Nájemce povinný bezodkladně tuto událost nahlásit Pronajímateli.

 Nájemce je povinný poskytnou součinnost přišetření pojistné události.

 Nájemce je povinný uhradit náklady na pojištění GAP v plné výši řádně a včas. 

• Náklady na pojištění se hradí podle splátkového kalendáře k leasingové smlouvě, případně podle jiného 
analogického, za tímto účelem vydaného daňového dokladu.

• Platba se realizuje bankovním převodem na účet Pronajímatele. 



Jak můžem s mlouvu vypovědět?

• Ve smyslu § 2802-2810 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

• Další způsoby a podmínky zániku pojištění jsou uvedené  ve Všeobecných smluvních podmínkách finančního 
pronájmu (leasingu) movitostí v případě Finančního leasingu, ve Všeobecných smluvních podmínkách nájmu 
dopravního prostředku v případě Operativního leasingu a ve Všeobecných smluvních podmínkách splátkového 
prodeje. 

Kdy začíná a končí krytí?

Pojištění se sjednává na dobu určitou, začíná datem uvedeným v leasingové smlouvě a končí ke dni ukončení 
leasingové smlouvy.




