
Pojištění vozových parků

Den s Fleetem 15. 9. 2011 



Něco málo o Kooperativě



Pojištění motorových vozidel
Podíl na celkovém objemu předepsaného pojistného v 1. polovině 2011 
- 5 největších pojišťoven
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HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Kooperativa ČP Allianz Uniqa Generali ostatní



Pojištění vozového parku od Kooperativy

+ Pojištění malých i velkých vozových parků s důrazem na underwriterský

přístup při sjednání pojistné smlouvy

+ 3 speciální programy pojištění vozového parku

EASY  FLEET 

• pro menší vozové 
parky

• individuální 
podmínky pojištění 
pro každé vozidlo

PROFI  FLEET 

• pro větší vozové 
parky

• detailní přehled o 
platbách za každý 
svůj vůz

BUSINESS  FLEET 

• pro větší vozové 
parky

• jednoduchá správa 
plateb i pojistné 
smlouvy

• pojistné na základě 
ocenění rizika



Hlavní výhody pojištění vozových parků od 
Kooperativy

Přizpůsobení každému 
vozovému parku

Jednoduchost sjednání

VIP servis (včetně hlášení 
pojistných událostí)

Široká nabídka 
dodatkových pojištění 

NA100PRO - Pojištění 
nezaviněné nehody 



Benefity v rámci pojištění vozového parku od 
Kooperativy
Asistenční služby 

• v případě poruchy v ČR

• v případě poruchy a nehody v  

zahraničí

…a NAVÍC

• roční karta cestovního pojištění

• asistenční VIP karta pro ČR i 

zahraničí

• úrazové pojištění osob 

dopravovaných ve vozidle

• kurzy bezpečné jízdy

VIP klientský přístup

• správa pojištění

• řešení pojistných událostí



Povinné ručení NA100PRO

• při nezaviněné nehodě pojistné plnění přímo od nás

• nemusíte komunikovat a ani čekat na úhradu od 
pojišťovny viníka

PŘÍMÁ 
LIKVIDACE

• úhrada 100% škody na vozidle (neuplatňuje se 
amortizace)

100% KRYTÍ 
ŠKOD

• úhrada nákladů na nájem náhradního vozidla po dobu 
opravy vozidla

• na trhu ojediněle dlouhá doba zapůjčení náhradního 
vozidla

NÁHRADNÍ 
VOZIDLO 



Výhody NA100PRO pro vozový park

Motivace pro snížení 
škodného průběhu u 

rizika HAV

Snížení mimořádných 
nákladů na náhradní 

vozidla

Zajištění opravy 
vozidla v odpovídající 

kvalitě a čase

S elektronickou 
komunikací úspora 

času i nákladů



Další dodatková pojištění

ČELNÍ 
SKLO

NÁHRADNÍ 
VOZIDLO

ÚRAZOVÉ 
POJIŠTĚNÍ

NESTANDAR. 
VÝBAVA

ZAVAZADLA

ASISTEN. 
SLUŽBY



Partner pro Váš vozový park

Individuální přístup

Vždy něco navíc

Kvalitní servis



Těšíme se na spolupráci




