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Prodloužená záruka nabízí ochranu
před nečekanými výdaji
spojenými s mechanickými,
elektronickými a elektrickými
poruchami pojištěného vozidla.

.

Pojištění se týká vozidla

VOLKSWAGEN, Transporter Kombi VIN: PPPPPPPPPPPPPPPPP První registrace: 01.02.2018

Program Vstupní podmínky

DEFEND Car Protect DELUXE
Vám poskytne pojistné krytí téměř shodné se zárukou výrobce pro Vaši

bezstarostnou jízdu.

Pojištění lze sjednat na vozidla, která splňují následující kritéria:

možné sjednat na ojetá vozidla, které jsou maximálně 6 let stará a počet
najetých kilometrů nepřekročil 160 000.

Kryté součástky programu
Program kryje všechny mechanické, elektrické a elektronické součástky vozidla, které nejsou výsloveně vyloučeny.

V případě poruchy kryté součástky jsou hrazeny i náklady na odtah do nejbližšího kvalifikovaného servisu do maximální výše 5 000 Kč.

Rozsah pojištění

• Délka pojištění:
36 měsíců

• Celkový limit pojistného plnění:
826 446 Kč

• Spoluúčast:
Pojištění je bez spoluúčasti

• Limit najetých km za rok:
30 000 km

• Limit na jednu pojistnou událost:
200 000 Kč

• Bez doplňkové krytí.

Pojistné / Způsob platby

39 010 Kč / jednorázově

Pojistitel:

Fortegra Europe Insurance Company Limited, pobočka Česká republika, IČO: 11737379, se sídlem Roztylská 1860/1, 148 00 Praha. Pojistitel je zapsán do
registru ČNB jako pobočka zahraniční pojišťovny poskytující přeshraniční služby v ČR.

Orientační nabídka pojištění
DEFEND Car Protect DELUXE

Nechte své starosti na nás ...



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

 

Pojistný program DELUXE kryje všechny mechanické, elektrické a elektronické součástky vozidla, které nejsou výslovně vyloučené.
 

Příklady krytých dílů Výluky

Motor

blok motoru
kliková hřídel
rozvodový řetěz
turbodmychadlo / kompresor
řemenice klikové hřídele
olejové čerpadlo
hlava válců
sací potrubí
vačková hřídel
palivové čerpadlo
vodní pumpa
podtlaková vývěva
kompresor klimatizace
chladič
výparník klimatizace
 

Elektrické
součástky

řídící jednotka motoru
řídící jednotka převodovky
a pohonu 4x4
řídící jednotka klimatizace
řídící jednotky komfortního
ovládání vozidla
řídící jednotky světlometů
startér
alternátor
snímače, čidla
motorky stěračů
motorky elektrického ovládání
oken a střechy
centrální zamykání
vyhřívání volantu
vyhřívání sedadel

Převodovka

obal převodovky
ložiska
hřídele
dvouhmotový setrvačník
hydrodynamický měnič
mechatronika
diferenciál (i mezinápravový)
pohon 4x4
hnací hřídele a klouby

Palivová
soustava

podávací čerpadlo
škrtící klapka
vstřikovače
ovládací ventily a čidla / lambda
sondy
měřič hmotnosti nasávaného
vzduchu
EGR ventil
DPF filtr

Spojka

hlavní a pomocný spojkový válec
vypínací ložisko spojky
přítlačný kotouč

Brzdová
soustava

hlavní brzdový válec
posilovač brzdného účinku
omezovač brzdného účinku

Poruchy motoru

mazadla a filtrační prvky, dekarbonizace,
podpálené nebo vytlučené ventily a sedla ventilů
všechny poruchy motoru způsobené selháním
rozvodového řemene v důsledku nedodržení
intervalu jeho výměny doporučeného výrobcem
(musí být prokázáno)

Poruchy převodovky

spálené součástky
prokluzování spojky, které není způsobené
poruchou
všechna vnější táhla, úpravy, vnější únik maziv,
uložení a olejová těsnění

Pohon

prachovky, manžety

Řízení, odpružení,
a zavěšení

prachovky, manžety

Všeobecné výluky

vnější úniky oleje, škody způsobené
mrazem/nehodami
hadičky, závěry, těsnění a provozní materiál jako
oleje, olejové filtry a nemrznoucí směs, pokud
jejich výměna není nezbytná v důsledku selhání
pojištěné součástky
skříně, pokud nejsou poškozeny v důsledku
selhání pojištěné součástky

Kryté součástky
DEFEND Car Protect DELUXE

Pojistitel: Fortegra Europe Insurance Company Limited, pobočka Česká republika se sídlem Office 13, SOHO Office The Strand, Fawwara
Building, Triq l-Imsida, Gzira, GZR 1401, Malta, jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu Fortegra Europe Insurance Company Limited,
pobočka Česká republika, se sídlem Roztylská 1860/1, 148 00 Praha, IČO 11737379.

Nechte své starosti na nás ...


