Klíčová fakta
GOLD, SILVER, BRONZE

TOP

AutoCheck

Vstupní podmínky
TOP

Prodloužená záruka AutoCheck
kryje náhlé nepředvídatelné vnitřní
mechanické nebo elektrické poruchy
vozidla způsobené selháním některé
krytých součástek, přičemž obnovení funkčnosti vyžadujeokamžitou
opravu nebo výměnu .
Seznam krytýc h součástek a výluk
naleznete v pojistných podmínkách.

TOP

AutoCheck
Gold , Silver nebo
Bronze lze uzavřít pro ojetá motorová
vozidla do
kg , která ke dni uzavření pojistné smlouvy splňují následující kritéria:

Volitelná spoluúčast

Volitelný roční limit najetých km:
15.000 km / 25.000 km / 30.000 km
50.000 km nebo bez omezení km.

Pojištění AutoCheck je možné sjednat bez spoluúčasti anebo se spolu účastí. Její výše je volitelná v čásce:

Celkový limit km je násobkem ročního
limitu a doby pojištění v letech,
představuje maximální množství
najetých km po dobu pojištění. Při
dosažení celkového limitu záruka
zaniká.

• 5.000 Kč
• 10.000 Kč

Pojištěný musí dodržovat pravidelné
servisní prohlídky podle doporučení
výrobce.
Maximální povolená odchylka je:
• 800 km
• 4 týdny

Doba pojištění je 6, 12, 24 nebo
36 měsíců.
Záruka se uzavírá a začíná být účinná
dnem prodeje vozidla.

• Gold: max. stáří 5 let a 160.000 km
• Silver: max. stáří 10 let a 160.000 km
• Bronze: max. stáří 15 let
a 250.000 km

Volitelný limit km

Servisní prohlídky

Doba pojištění
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Touto částkou se pojištěný podílí
na nákladech za každou schválenou
opravu pojištěného vozidla.

Volitelný limit plnění
Možnost výběru až z 4 variant limitů
pojistného plnění:
PU celkem:
• 15.000 Kč / 30.000 Kč
• 25.000 Kč / 50.000 Kč
• 50.000 Kč / 100.000 Kč
• 100.000 / pořizovací cena vozidla
Počet pojistných událostí je
neomezený.

Postup při pojistné události
Krok 1: Nahlášení škodné / pojistné události nejpozději do 7 dnů od vzniku
.
poruchy na telefonní číslo
Krok 2: Je-li vozidlo pojízdné, poskytne pojistitel pojištěném adresu a kontaktní údaje
na nejbližšího autorizovaného opravce . Pojištěný musí do 5 dnů od obdržení těchto
údajů dopravit vozidlo na prohlídku.
Krok 3: Opravce stanoví odhadovanou cenu opravy - poté požádá
opravy
prostřednictvím telefonu nebo online systému. U menších oprav bude oprava schválena
nebo zamítnuta do 1 hodiny u rozsáhlé opravy do 24 hodin.
Krok 4: Obvykle je pojistné plnění poskytnuto přímo autorizovanému opravci. Není-li
tento způsob možný, předloží pojištěný pojistiteli originál faktury za opravu s autorizačním
číslem a pojistné plnění bude pojištěnému vyplaceno do 15 dnů.

Účelem tohoto dokumentu je poskytnot základní informace o prodloužené záruce AutoCheck. Toto není přepis kompletních pojistných
podmínek vztahujících se k pojistné smlouvě, ale shrnutí, které poskytuje všeobecné informace o pojištění.
Pojistné podmínky pojištění AutoCheck v plném znění jsou přílohou každé pojistné smlouvy.

