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www.cpp.cz 
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Tento dokument je určen distributorům pojistných produktů v rámci správné orientace na skupinu vhodných zákazníků s ohledem na jejich 
požadavky, potřeby a cíle. Cílový trh zákazníků je zde určen s přihlédnutím k povaze a složitosti pojistného produktu, v úvahu jsou vzaty 
distribuční kanály, úroveň dostupných informací a finanční způsobilost a gramotnost na cílovém trhu. Významná omezení či výluky jsou 
zohledněny v negativním vymezení cílového trhu (pro koho pojištění není určeno). Prodej produktu na cílovém trhu je přiměřeně monitoro-
ván a prodej mimo cílový trh může vyústit v odpovídající opatření pojišťovny.

SIMPLEX
Majetkové a odpovědnostní pojištění SIMPLEX nabízí balíčkové krytí s komplexní pojistnou ochranou a s možností volby rozsahů limitů 
pojistného plnění, včetně připojištění dalších rizik, která zákazníka ohrožují, a která odpovídají jeho individuálním potřebám. Zákazníkem 
se může stát právnická osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná. 

Pojištění majetku a odpovědnosti je určeno pro:
• zákazníky, pokud podnikatelskou činnost vykonávají na základě příslušného podnikatelského oprávnění,
• zákazníky, kteří si chtějí uzavřít pojištění rizika, které ohrožuje jejich podnikání, a v jehož důsledku dochází k poškození, zničení nebo 

ztrátě majetku vlastního či užívaného k výkonu oprávněné podnikatelské činnosti nebo dochází ke vzniku finančních ztrát,
• zákazníky, kteří si chtějí pojistit povinnost nahradit újmu způsobenou jinému v souvislosti s výkonem oprávněné podnikatelské činnosti
 (odpovědnost).

Pojištění majetku a odpovědnosti není určeno pro:
• zákazníky, kteří nejsou právnickou osobou nebo osobou samostatně výdělečně činnou,
• zákazníky, pokud svoji podnikatelskou činnost vykonávají bez příslušného podnikatelského oprávnění,
• zákazníky, kteří jsou povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

KOMPLEX
Majetkové a odpovědnostní pojištění KOMPLEX je určeno pro zákazníky, kteří preferují větší variabilitu a stavebnicový systém pojištění, 
včetně rozšíření pojistné ochrany formou připojištění včetně připojištění dalších rizik, která zákazníka ohrožují, a která odpovídají jeho 
individuálním potřebám. Zákazníkem se může stát právnická osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná.

Pojištění majetku a odpovědnosti je určeno pro:
• zákazníky, pokud podnikatelskou činnost vykonávají na základě příslušného podnikatelského oprávnění,
• zákazníky, kteří si chtějí uzavřít pojištění rizika, které ohrožuje jejich podnikání, a v jehož důsledku dochází k poškození, zničení nebo
ztrátě majetku vlastního či užívaného k výkonu oprávněné podnikatelské činnosti nebo dochází ke vzniku finančních ztrát,

• zákazníky, kteří si chtějí pojistit povinnost nahradit újmu způsobenou jinému v souvislosti s výkonem oprávněné podnikatelské 
 činnosti (odpovědnost).

Pojištění majetku a odpovědnosti není určeno pro:
• zákazníky, kteří nejsou právnickou osobou nebo osobou samostatně výdělečně činnou,
• zákazníky, pokud podnikatelskou činnost vykonávají bez příslušného podnikatelského oprávnění.
• zákazníky, kteří jsou povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a pojistné ze sjednaného pojiš-  
   tění přesahuje výši 50 000 Kč.

PROFEX
Odpovědnostní pojištění PROFEX nabízí komplexní pojistnou ochranou s možností volby rozsahů limitů pojistného plnění, včetně připo-
jištění dalších rizik, která zákazníka ohrožují, a která odpovídají jeho individuálním potřebám. Zákazníkem se může stát právnická osoba 
nebo osoba samostatně výdělečně činná vykonávající podnikatelskou činnost, u které příslušný právní předpis ukládá povinnost uzavřít 
pojištění odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti je určeno pro:
• zákazníky, kteří si chtějí pojistit povinnost nahradit újmu způsobenou jinému v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, u které  

příslušný právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti (jedná se o výkon činnosti: advokacie, dražebníka, insol-
venčního správce, auditora, daňového poradce, notáře, pojišťovacího zprostředkovatele, zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů, 
veterinárního lékaře, poskytovatele sociálních služeb, poskytovatele zdravotních služeb, poskytovatele sociálních služeb, poskyto-
vatele péče o dítě v dětské skupině, autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a technika činného ve výstavbě, realitního 
zprostředkovatele),

• zákazníky, pokud svoji podnikatelskou činnost vykonávají na základě příslušného podnikatelského oprávnění.

CÍLOVÉ TRHY POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI PODNIKATELŮ
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Pojištění odpovědnosti není určeno pro:
• zákazníky, kteří nejsou právnickou osobou nebo osobou samostatně výdělečně činnou,
• zákazníky, kteří jako svoji podnikatelskou činnost vykonávají jinou činnost, než tu u které příslušný právní předpis ukládá povinnost
uzavřít pojištění odpovědnosti,

• zákazníky, pokud svoji podnikatelskou činnost vykonávají bez příslušného podnikatelského oprávnění,
• zákazníky, kteří jsou povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a pojistné ze sjednaného pojištění
přesahuje výši 50 000 Kč

ODPOVĚDNOST SILNIČNÍHO NÁKLADNÍHO DOPRAVCE A ZASILATELE
Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce a zasilatele nabízí komplexní pojistnou ochranu s možností volby rozsahů limitů 
pojistného plnění, včetně připojištění dalších rizik, která zákazníka ohrožují, a která odpovídají jeho individuálním potřebám. Zákazníkem 
se může stát právnická osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná vykonávající podnikatelskou činnost provozování silniční 
nákladní dopravy nebo činnost zasilatelství

Pojištění odpovědnosti je určeno pro:
• zákazníky, kteří si chtějí pojistit povinnost nahradit újmu způsobenou jinému v souvislosti s provozováním silniční nákladní
dopravy nebo činnosti zasilatelství, pokud tuto činnost vykonávají na základě příslušného podnikatelského oprávnění.

Pojištění odpovědnosti není určeno pro:
• zákazníky, kteří nejsou právnickou osobou nebo osobou samostatně výdělečně činnou,
• zákazníky, kteří vykonávají jinou podnikatelskou činnost, než je činnost provozování silniční nákladní dopravy nebo činnost zasilatelství,
• zákazníky, pokud svoji podnikatelskou činnost vykonávají bez příslušného podnikatelského oprávnění,
• zákazníky, kteří jsou povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a pojistné ze sjednaného pojištění přesahuje
výši 50 000 Kč.

FINANČNÍ ZPŮSOBILOST DOPRAVCE
Pojištění Finanční způsobilosti dopravce nabízí komplexní pojištění neschopnosti zákazníka dostát zákonným požadavkům na jeho 
finanční způsobilost.
Zákazníkem se může stát právnická osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná.

Pojištění finanční způsobilosti je určeno pro:
•  zákazníky, kteří vykonávají podnikatelskou činnost provozování silniční nákladní dopravy na základě příslušného podnikatelského 
oprávnění a v souladu s právním předpisem jsou povinni prokázat svoji finanční způsobilost pro motorová vozidla určená pro přepravu  více než
9 osob včetně řidiče, pro motorová vozidla nebo jízdní soupravy, jejichž přípustná hmotnost naloženého vozidla nebo soupravy 
převyšuje  3,5 tuny, anebo pro motorová vozidla nebo jízdní soupravy, jejichž přípustná hmotnost naloženého vozidla převyšuje 
2,5 tuny, avšak nepřevyšuje 3,5 tuny.

Pojištění odpovědnosti není určeno pro:
• zákazníky, kteří nejsou právnickou osobou nebo osobou samostatně výdělečně činnou,
• zákazníky, kteří vykonávají jinou podnikatelskou činnost než činnost provozování silniční nákladní dopravy na základě příslušného
podnikatelského oprávnění,

• zákazníky, kteří vykonávají podnikatelskou činnost provozování silniční nákladní dopravy na základě příslušného podnikatelského
oprávnění a v souladu s právním předpisem nejsou povinni prokazovat svoji finanční způsobilost,

• zákazníky, kteří jsou povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Uvedené produkty, včetně příslušných pojistných podmínek, obsahují odbornou terminologii, která je však pro průměrného 
zákazníka dostatečně srozumitelná a není tedy nutná znalost pojistné terminologie nebo speciální finanční gramotnost. 
Podrobnější informace k jednotlivým produktům jsou uvedeny v Informačních dokumentech o pojistném produktu, v metodických 
příručkách a v pojistných podmínkách.

Kým je produkt prodáván:
Produkty jsou prodávány prostřednictvím distributorů pojištění na základě plné moci od pojistitele, zaměstnanců pojistitele a na obchod-
ních místech pojistitele.
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