
K povinnému ručení si nyní můžete sjednat 
pojištění nezaviněné nehody NA100PRO 
PLUS. Způsobí-li Vám nějaký nepozorný 
řidič nehodu, kompletně se postaráme o Vás 
a Vaše auto:

▶ Škodu vzniklou na vozidle vyřídíte   
   přímo v Kooperativě, nemusíte už jednat  
   s pojišťovnou viníka.
▶ Uhradíme škody na vozidle do výše   
   obvyklé ceny.
▶ Uhradíme náklady na zapůjčení náhradního  
   vozidla po dobu opravy.
▶ Poskytneme Vám nadstandardní asistenční  
   služby vč. právního poradenství.
▶ Navíc získáte zdarma živelní pojištění  
   s limitem 100 000 Kč.

 

Potřebujete 
vědět víc?

▶  navštivte více než 300 našich 
obchodních míst

▶  volejte naši infolinku  
� 957 105 105

▶  kontaktujte svého poradce
▶  přehledné informace získáte  

také na www.koop.cz

Komplexní 
pojištění vozidla 
NAMÍRU
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▶  až 50% sleva na povinné 
ručení i havarijní pojištění 
za bezeškodní průběh

▶  až 20% sleva na havarijní pojištění za 
nadstandardní zabezpečení vozidla

▶  až 8% sleva na povinné ručení 
i havarijní pojištění za další 
sjednané smlouvy u Kooperativy

▶  5% sleva na havarijní pojištění 
za závazek využívání smluvních 
servisů Kooperativy

▶ 5% sleva za roční frekvenci placení
▶  sleva Důvěra – navíc až 15% 

podmíněná sleva v pojištění 
odpovědnosti za bezeškodní průběh 
v prvních 3 letech pojištění

▶  možnost převodu bonusů z povinného 
ručení na havarijní pojištění

Slevy a bonusy

KONFIGURÁTOR POJIŠTĚNÍ NAMÍRU
TYP POJIŠTĚNÍ/PŘIPOJIŠTĚNÍ POVINNÉ   

RUČENÍ
HAVARIJNÍ  
POJIŠTĚNÍ

POVINNÉ 
RUČENÍ + 

HAVARIJNÍ 
POJIŠTĚNÍ

povinné ručení s limity 35 mil. Kč x
povinné ručení s limity 70 mil. Kč x
povinné ručení s limity 100 mil. Kč x
povinné ručení s limity 150 mil. Kč x
Pojištění nezaviněné nehody NA100PRO PLUS x
živelní pojištění k pojištění odpovědnosti x
základní havárie x
odcizení x
živel x
vandalismus x
pojištění skel vozidla
úrazové pojištění přepravovaných osob
poškození vozidla zvířetem a střet se zvířetem x
asistenční program Pomoc při nehodě
pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla
pojištění zavazadel
pojištění sportovní výbavy
pojištění právní ochrany
pojištění věcí během silniční dopravy x
pojištění KoopGAP x
pojištění strojů x
asistenční program STANDARD (44)
asistenční program PLUS (44 + 50)
asistenční program SUPER (44 + 40)

 volitelné       zdarma součástí pojištění      x nelze



Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví 
a majetku, která může být provozem vozidla 
způsobena.
▶  Stačí si vybrat ze čtyř limitů pojistného 

plnění (za újmu na zdraví nebo usmrcení/
za škody na věci nebo ušlém zisku):

  ▶  150 mil. Kč / 150 mil. Kč 
  ▶  100 mil. Kč / 100 mil. Kč
  ▶  70 mil. Kč / 70 mil. Kč
  ▶  35 mil. Kč / 35 mil. Kč 

Povinné ručení

▶  pojištění si sestavíte sami dle Vašich 
potřeb a možností

▶  můžete sami ovlivnit výši pojistného, 
které zaplatíte

▶  během trvání pojištění můžete měnit 
rozsah a výši pojistného krytí

▶  můžete si vybrat ze široké nabídky 
doplňkových pojištění

Hlavní výhody 
pojištění NAMÍRU

Náš asistenční program oceníte ve chvíli, kdy Vám auto vypoví službu 
nebo se stane v důsledku nehody nepojízdné.

Asistenční  
program
STANDARD

Asistenční  
program
PLUS 

Asistenční  
program
SUPER

Některá auta tráví nejvíce času v garáži, jiná na silnici a další 
v servisu. Každý řidič má rozdílné nároky na pojištění vozidla 
a Kooperativa to dobře ví. S pojištěním NAMÍRU si proto k povinnému 
ručení a havarijnímu pojištění můžete dokoupit taková připojištění, 
která opravdu potřebujete.

Pojištění NAMÍRU kompletně pojistí Vaše vozidlo v jedné pojistné 
smlouvě. Zahrnuje povinné ručení, havarijní pojištění a další 
připojištění chránící nejen Vaše vozidlo, ale také jeho posádku 
a přepravované věci. Záleží jen na Vás, jak si necháte pojištění  
ušít – zda na tělo, nebo trochu volnější.  ▶ Asistence jsou součástí povinného ručení 

▶  Asistenční služby pro případ havárie nebo 
poruchy na území ČR:

  ▶ odtažení vozidla až do vzdálenosti 50 km
  ▶ úschova vozidla až na dobu 10 dnů
▶  Asistenční služby pro případ havárie nebo 

poruchy v zahraničí:
  ▶ příjezd a práce servisního technika 
  ▶ odtažení vozidla až do vzdálenosti 50 km
  ▶ úschova vozidla až na dobu 7 dnů
 ▶  telefonické tlumočení v případě, že jednáte 

s policií
 ▶  právní pomoc v případě závažnější dopravní 

nehody
  ▶ ubytování řidiče a spolucestujících

 ▶ Asistence jsou součástí havarijního pojištění
Navíc oproti programu STANDARD:
 ▶ hrazena oprava mechanikem v případě  
    havárie nebo poruchy v ČR do 45 min
 ▶ odtah vozidla v případě havárie nebo  
    poruchy v ČR a zahraničí do 100 km

▶  Nejširší rozsah asistenčních služeb nejen 
v případě havárie nebo poruchy v ČR 
a zahraničí, ale také v případě odcizení 
vozidla nebo úrazu či nemoci klienta 
v zahraničí

Komplexní 
pojištění vozidla 
NAMÍRU

Je určeno pro Vaše vozidlo, pokud jej chcete 
chránit před riziky, která ho ohrožují.
 ▶ Stačí si vybrat rozsah rizik:
  ▶ základní havárie
  ▶ odcizení
  ▶ živel
  ▶ vandalismus
 ▶  můžete si zvolit spoluúčast  

od 2 000 Kč do 30 % (min. 50 000 Kč)
 

Havarijní 
pojištění


