
Klíčové informace
DEFEND Car Protect COMFORT

 

Tento dokument je obchodní sdělení. Jeho účelem je poskytnout základní informace o pojištění DEFEND Car
Protect COMFORT. Nejedná se o přepis kompletních pojistných podmínek vztahujících se k pojistné smlouvě.
Pojistné podmínky pojištění DEFEND Car Protect COMFORT v plném znění jsou přílohou každé pojistné
smlouvy.

DEFEND Car Protect COMFORT Vstupní podmínky

Pojištění mechanických a elektrických poruch
motorových vozidel DEFEND Car Protect COMFORT
se sjednává pro případ nefunkčnosti vozidla
vyžadující opravu nebo výměnu součástky kryté
pojištěním.

Pojištění lze uzavřít pro nová nebo ojetá motorová
vozidla do 3 500 kg, která ke dni uzavření pojistné
smlouvy splňují následující kritéria:
- max. stáří 10 let
- max. 250 000 najetých km

Vznik a zánik pojištění

Pojištění se uzavírá v okamžiku prodeje vozidla a pojistná doba začíná následující den po uzavření pojistné
smlouvy. Záruka zaniká tehdy, když pojištěné vozidlo dosáhne maximálního limitu najetých kilometrů nebo
uplyne pojistná doba dle toho, která skutečnost nastane dříve.
Limit najetých km i pojistná doba  jsou volitelné a nelze je v průběhu záruky měnit.

Pojistná doba Limit najetých km / rok

Pojištění lze uzavřít na:
- 12 měsíců 

 - 20 000 km

Pojistné Odtahová služba

Není-li dohodnuto jinak, je pojistné jednorázové a
platí se za celou pojistnou dobu. Není-li dohodnuto
jinak, je pojistné splatné při uzavření pojištění.

Výše pojistného je dohodnuta v pojistné smlouvě.

Náklady na odtah k nejbližšímu kvalifikovanému
oprávci do maximální výše 5 000 Kč na každou
pojistnou událost, pokud je vozidlo nepojízdné v
přímé souvislosti s poruchou kryté součástky.
Náklady na odtah jsou zahrnuty do limitu
pojistného plnění souvisejícího s poruchou.

Pojistné plnění Nahlášení PU

Počet PU je neomezený. Limit na 1 PU / celkem:
- 50 000 Kč / 100 000 Kč

PU nahlaste nejpozději do 7 dnů od vzniku poruchy
správci pojištění na +420 233 103 111.

Je-li vozidlo pojízdné, jste povinen přistavit vozidlo
ke kvalifikovanému opravci do 5 dnů od nahlášení
poruchy.

Dále postupujte dle instrukcí správce pojištění.

Žádná oprava nesmí být provedena bez
souhlasu správce!
.

Spoluúčast
Pojištění se sjednává BEZ SPOLUÚČASTI.

Správce pojištění:

 
DEFEND INSURANCE s.r.o., IČ: 63478498, se sídlem Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 - Chodov, Česká
republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288987
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