
Detail balíčku

Poskytnuté krytí Komfort Plus Extra Max Definice krytí

Povinné ručení     
Uhradíme škody, které způsobíte někomu jinému provozem svého vozidla. 
Jedná se zejména o újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením, škody 
na majetku nebo ušlý zisk. Sjednání povinného ručení je u většiny vozidel 
zákonnou povinností.

Právní poradenství     Právník na telefonu Vám poradí 24 hodin denně.

Asistence    

Součástí asistence je oprava na místě, odtah vozidla v případě poruchy nebo 
nehody a odvoz jeho posádky.

Pouze elektrická vozidla:

Odtah k nejbližší nabíjecí stanici v případě, že vozidlu dojde     
energie.

Úraz základní     Vyplatíme pojistné plnění, pokud dojde k úmrtí nebo invaliditě řidiče v důsledku 
úrazu při dopravní nehodě.

Asistence rozšířená    
Rozšířená asistence přináší kromě základních služeb v případě poruchy nebo 
nehody i možnost zapůjčení náhradního vozidla, odvoz na větší vzdálenost či 
ubytování v hotelu.

Úraz     Vyplatíme pojistné plnění, pokud dojde k úmrtí nebo invaliditě kteréhokoli 
člena posádky v důsledku úrazu při dopravní nehodě.

Přírodní události     Uhradíme škody na Vašem vozidle například, když Vám auto zničí kroupy nebo 
vezme velká voda.

Požár a výbuch    

Uhradíme škody, když Vám auto poškodí oheň nebo výbuch.

Pouze elektrická vozidla:

Pojištění nabíjecí stanice v případě požáru (nabíjecí kabely,   
nástěnné boxy, adaptéry).

Pojištění baterie pro případ požáru.

Poškození zvířetem     Uhradíme škody způsobené zvířetem, ať už srazíte kance nebo Vám kuna 
překouše kabely.

Krádež    

Uhradíme škodu v případě, že Vám vozidlo nebo jeho část někdo ukradne.

Pouze elektrická vozidla:

Krádež nabíjecí stanice (nabíjecí kabely, nástěnné boxy, adaptéry).

Krádež baterie z vozidla.

Vandalismus     Uhradíme škody, pokud Vám zaparkované vozidlo někdo úmyslně poškodí.

Skla (spoluúčast 1 000 Kč)    
Uhradíme škody na oknech Vašeho vozidla včetně střešního okna nebo 
prosklené střechy, například po havárii, vlivem přírodní události nebo 
vandalismu.

Havárie    

Uhradíme škodu, pokud se vozidlo poškodí například nárazem do stromu, 
střetem s jiným vozidlem, padajícím kamením nebo působením chemických 
látek.

Pouze elektrická vozidla:

Poškození nabíjecího zařízení.

Poškození baterie vozidla.

Doplatek na nové (GAP)    
Běžně při totální škodě na vozidle dostanete pouze kompenzaci za jeho 
skutečnou hodnotu před škodou. S tímto pojištěním Vám ale zaplatíme částku, 
za kterou jste nové vozidlo koupili, i když už od té doby nějaký čas uběhl.
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