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a pojištění dopravní techniky Truck Půjčka!
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BALÍČEK POJIŠTĚNÍ KOMPLEX 

S naším balíčkem pojištění KOMPLEX od ČSOB Pojišťovny budete v bezpečí a v klidu. Zahrnuje totiž nejen výhodné povinné 
ručení a havarijní pojištění, se kterým se nemusíte bát nepříjemných situací, ale navíc k němu získáte řadu dalších výhod. Balíček 
pojištění platí pro tahače a návěsy do 1 roku stáří a pořizovací ceny do 3 mil. Kč vč. DPH pro každý předmět financování.

DALŠÍ VÝHODY FINANCOVÁNÍ S ČSOB LEASING 

  Poskytujeme odborné poradenství při výběru vhodného způsobu financování i jiných předmětů, jako jsou osobní a užitkové 
automobily, motocykly, nákladní automobily, stroje a zařízení, zdravotnická technika, ale i větší investiční celky.

  Jsme flexibilní v poskytování služeb v průběhu trvání smlouvy – změny splácení, předčasné ukončení na vaši žádost apod.

  Na portálu eLeasing si můžete vše kontrolovat online.

Obchodní sdělení – Tento text je pouze obecnou informací o základních parametrech financování (pro-
duktu Truck Půjčka) ČSOB Leasing, a.s. s uvedením vybraných výhod a není závaznou nabídkou ve smyslu 
zákona. K akceptaci jakékoliv případné nabídky služeb a uzavření konkrétního smluvního vztahu dojde 
až pouze na základě smluvními stranami písemně řádně uzavřené smluvní dokumentace k financování, 
službě či pojištění.

O pojištění ČSOB Leasing, a.s. odborně pečuje společnost ČSOB Pojišťovací makléř, s.r.o.

MÁTE DALŠÍ OTÁZKY? JSME TU PRO VÁS...

Více informací o produktu Truck Půjčka získáte na adrese csobleasing.cz nebo přímo od našich zaměstnanců na pobočkách.

TRUCK PŮJČKA VÁM PŘINÁŠÍ NÁSLEDUJÍCÍ MOŽNOSTI

  Zvýhodněnou úrokovou sazbu v kombinaci s unikátním balíčkem KOMPLEX pro krytí pojistných rizik v závislosti na 
dosavadním průběhu škodných událostí dopravce

  Atraktivní úrokovou sazbu v kombinaci se zlevněným základním pojistným krytím (POV, HAV, skla) v závislosti na dosavadním 
průběhu škodných událostí dopravce

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 
vozidla 

–   limity FIX 111/111 mil. Kč nebo 200/200 mil. Kč

–   limity FLOAT 100/100 mil. Kč

Havarijní pojištění

–   vždy ve formě Allrisk – krytí rizik havárie, odcizení, 
živel, vandalismus

–   s možností připojištění škod způsobených při činnosti 
vozidla jako pracovního stroje

Asistence Nadstandard PLUS

–   územní platnost ČR a Evropa vč. Turecka

–   doprava, odtah, vyproštění, úschova v případě dopravní 
nehody i mechanické poruchy, defektu pneumatiky, 
apod.

–   přeložení nákladu vč. přípojného vozidla

–   další služby spojené s ubytováním, dopravou posádky 
v případě nepojízdného vozidla

Pojištění okenních skel vozidla

–   limit pojistného plnění 20 000 Kč

–   bez spoluúčasti

Pojištění GAP

GAP = pojištění pro případ vzniku rozdílu mezi pojistným 
plněním z havarijního pojištění (tj. obecnou cenou 
vozidla v době škodní události) a vstupní novou pořizovací 
cenou vozidla. Maximální doba trvání pojištění je 5 let.

V případě sjednání GAP dostáváte do 5 let od sjednání 
pojištění pojistné plnění v pořizovací ceně vozidla 
vč. spoluúčasti.

ČASOVÁ HODNOTA VOZIDLA V DOBĚ TOTÁLNÍ ŠKODY V LETECH
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