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PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Vážený zákazníku,
jsme rádi, že jste se rozhodl zakoupit svůj nový vůz v AAA AUTO.
Vaše vozidlo bylo vyrobeno v souladu s náročnými standardy
kvality, proto byste měl oprávněně očekávat mnoho let
bezstarostné jízdy.
My zde v AAA AUTO děláme vše pro to, abychom se ujistili,
že budete spokojen s vozidlem, které jste si zakoupil.
Vaše auto se skládá z více než 5 000 různých mechanických
a elektrických komponentů, takže se bohužel může stát,
že se někdy některý ze zmíněných komponentů z různých příčin
porouchá.
To je důvod, proč vám předkládáme toto pojištění,
které vás ochrání před nečekanými a často vysokými náklady
při mechanických nebo elektrických poruchách,
které se mohou objevit po uplynutí záruční lhůty vozidla
poskytované výrobcem.
Poruchy se zpravidla objevují v nevhodný okamžik
a my považujeme za náš závazek býti vám nápomocni
při procesu pokud možno bezproblémové opravy.
Je velmi důležité, abyste plně porozuměli,
jak toto pojištění funguje, a proto si důkladně prostudujte
každou stránku.
V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás, prosím,
neváhejte kontaktovat na níže uvedeném
telefonním čísle.
Přejeme vám mnoho let příjemné
a bezproblémové jízdy.
Karolína Topolová
generální ředitelka AAA AUTO

Ve vaší pojistné smlouvě je uvedeno, kterým
Pojistným programem se vaše pojištění řídí.
Ten si důkladně prostudujte. Ostatní
Pojistné programy se na vaše pojištění
nevztahují.

Kontaktní telefon

+420 284 022 397
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Doplňkové podmínky pro pojištění mechanických a elektrických poruch
motorových vozidel
CZWARR-ACA-SICCL1SV-CZ-052019

Tento dokument musí být čten spolu se Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP) a dokumentem Pojistné smlouvy.

Pojistná doba
Povinnost pojistitele poskytnout plnění z tohoto pojistného programu začíná v 00:00 hodin dne
uvedeného v Pojistce jako začátek pojištění a končí ve 24:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako konec
pojištění. V souladu s VPP článkem 3, bod 4. b), pojištění automaticky končí bez ohledu na dobu pojištění
ke dni, kdy pojištěné vozidlo dosáhne maximální počet kilometrů uvedených v Pojistné smlouvě.

Kryté součástky
Toto pojištění kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného
motorového vozidla způsobené selháním některé ze součástek uvedených na následujícím seznamu, které
má za následek náhlou nefunkčnost vozidla a obnovení původní funkčnosti vyžaduje opravu nebo výměnu.

Maximální limit pojistného plnění:
V souvislosti s pojistnou událostí, která nastala během trvání pojištění, pojistitel poskytne pojistné plnění
až do výše 20.000 Kč za jednou pojistnou událost s podmínkou, že maximální počet pojistných událostí,
za které pojistitel poskytne pojistné plnění, je 2 (dvě) události za každý rok pojištění.
Motor
Základní součástky Ozubené kolo startéru, Olejové čerpadlo, Klikový hřídel, Blok motoru, Zdvihátka
ventilů, Hnací kolo rozdělovače, Rozvodové tyče ventilů, Vložky válců, Písty a
kroužky, Ojnice, Ventily, Vačkový hřídel, Elektronická řídicí jednotka.
Výluky
· Mazací a filtrační prvky, dekarbonizující, podpálené nebo vytlučené ventily a sedla
ventilů způsobené běžným opotřebením nebo použitím jiného než výrobcem
doporučeného paliva a všechny další součásti, které nejsou výslovně uvedeny;
· Hlava válců;
· Všechny poruchy motoru způsobené selháním rozvodového řemene v důsledku
nedodržení intervalu jeho výměny doporučeného výrobcem;
· Všechny další celky v motoru a kolem motoru a jakékoli běžné opotřebení;
· Skříně a kryty, Vnější úniky paliva, škody způsobené mrazem nebo
nehodou.
Chladicí systém a topení
Základní součástky Termostat, Čidlo teploty vody, Skříň termostatu.
Výluky
Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny, jako např. hadice,
nemrznoucí směs, olej a škody způsobené nehodou, mrazem nebo nedostatkem
nemrznoucí směsi. Běžné opotřebení.
Elektrické součásti
Základní součástky Žhavící svíčky, Cívka zapalování, Snímač otáček vačkové hřídele.
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, a upevňovací držáky. Běžné
opotřebení.
Ostatní kryté součástky a výluky příslušné k pojistnému programu
Všeobecné výluky Skříně a kryty, Vnější úniky paliva, Škody způsobené mrazem nebo nehodou.
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Doplňkové podmínky pro pojištění mechanických a elektrických poruch
motorových vozidel
CZWARR-ACA-SICCL1S-CZ-052019

Tento dokument musí být čten spolu se Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP) a dokumentem Pojistné smlouvy.

Pojistná doba
Povinnost pojistitele poskytnout plnění z tohoto pojistného programu začíná v 00:00 hodin dne
uvedeného v Pojistce jako začátek pojištění a končí ve 24:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako konec
pojištění. V souladu s VPP článkem 3, bod 4. b), pojištění automaticky končí bez ohledu na dobu pojištění
ke dni, kdy pojištěné vozidlo dosáhne maximální počet kilometrů uvedených v Pojistné smlouvě.

Kryté součástky
Toto pojištění kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného
motorového vozidla způsobené selháním některé ze součástek uvedených na následujícím seznamu, které
má za následek náhlou nefunkčnost vozidla a obnovení původní funkčnosti vyžaduje opravu nebo výměnu.

Maximální limit pojistného plnění:
V souvislosti s pojistnou událostí, která nastala během trvání pojištění, pojistitel poskytne pojistné plnění
až do výše 20.000 Kč za jednou pojistnou událost s podmínkou, že maximální počet pojistných událostí,
za které pojistitel poskytne pojistné plnění, je 2 (dvě) události za každý rok pojištění.
Motor
Základní součástky Ozubené kolo startéru, Olejové čerpadlo, Klikový hřídel, Zdvihátka ventilů, Hnací
kolo rozdělovače, Rozvodové tyče ventilů, Vložky válců, Písty a kroužky, Ojnice,
Ventily.
Výluky
· Mazací a filtrační prvky, dekarbonizující, podpálené nebo vytlučené ventily a sedla
ventilů způsobené běžným opotřebením nebo použitím jiného než výrobcem
doporučeného paliva a všechny další součásti, které nejsou výslovně uvedeny;
· Hlava válců;
· Všechny poruchy motoru způsobené selháním rozvodového řemene v důsledku
nedodržení intervalu jeho výměny doporučeného výrobcem;
· Všechny další celky v motoru a kolem motoru a jakékoli běžné opotřebení.
Pohon
Hnací hřídel
Hnací hřídel včetně křížových kloubů.
Diferenciál a hnací Korunová kola, Diferenciálové převody, Hřídele, Vnější hnací hřídele předních a
soustava
zadních kol, Vložený pastorek – satelity, Centrální kolo planetové převodovky –
(vč. jednotky pohonu planetová kola, Klouby konstantní úhlové rychlosti, Křížové klouby a spojky.
předních kol)
Výluky

Pryžové prachovky, manžety a všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně
uvedeny. Běžné opotřebení.

Brzdový systém
Brzdová soustava Ventil omezovače brzd, Brzdová potrubí a hadice, Zátěžový regulátor brzd, Brzdový
spínač
Výluky

Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, kapaliny, škody způsobené
nehodou a škody způsobené korozí, materiály, které jsou vystaveny tření, a škody
způsobené běžným opotřebením.
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Chladicí systém a topení
Základní součástky Termostat, Čidlo teploty vody, Skříň termostatu.
Výluky

Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny, jako např. hadice,
nemrznoucí směs, olej a škody způsobené nehodou, mrazem nebo nedostatkem
nemrznoucí směsi. Běžné opotřebení.

Podvozek
Základní součástky Dorazy tlumičů pérování přední nápravy.
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.
Výluky
Palivový systém
Základní součástky Čidlo vačkového hřídele, Snímač tlaku sacího potrubí, Čidlo palivoměru, Čidlo tlaku
přeplňování, Čidlo teploty oleje, Čidlo klepání, Impulsní snímač klikového hřídele,
Čidlo tlaku oleje.
Výluky
Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Táhla, trubky a hadice,
fázování a kalibrace, čištění a vnitřní zanesení nečistotami. Běžné opotřebení.
Elektrické součásti
Základní součástky Cívka, Žhavící svíčky, Svíčky zapalovací.
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, a upevňovací držáky. Běžné
opotřebení.
Ostatní kryté součástky a výluky příslušné k pojistnému programu
Všeobecné výluky Skříně a kryty, Vnější úniky paliva, Škody způsobené mrazem nebo nehodou.

Kontaktní telefon

+420 284 022 397
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Doplňkové podmínky pro pojištění mechanických a elektrických poruch
motorových vozidel
CZWARR-ACA-SICCL3S-CZ-052019

Tento dokument musí být čten spolu se Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP) a dokumentem Pojistné smlouvy.

Pojistná doba
Povinnost pojistitele poskytnout plnění z tohoto pojistného programu začíná v 00:00 hodin dne
uvedeného v Pojistce jako začátek pojištění a končí ve 24:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako konec
pojištění. V souladu s VPP článkem 3, bod 4. b), pojištění automaticky končí bez ohledu na dobu pojištění
ke dni, kdy pojištěné vozidlo dosáhne maximální počet kilometrů uvedených v Pojistné smlouvě.

Kryté součástky
Toto pojištění kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného
motorového vozidla způsobené selháním některé ze součástek uvedených na následujícím seznamu, které
má za následek náhlou nefunkčnost vozidla a obnovení původní funkčnosti vyžaduje opravu nebo výměnu.

Maximální limit pojistného plnění:
V souvislosti s pojistnou událostí, která nastala během trvání pojištění, pojistitel poskytne pojistné plnění
až do výše 40.000 Kč za jednou pojistnou událost s podmínkou, že maximální počet pojistných událostí,
za které pojistitel poskytne pojistné plnění, je 2 (dvě) události za každý rok pojištění.
Motor
Základní součástky Ozubené kolo startéru, Olejové čerpadlo, Klikový hřídel, Blok motoru, Zdvihátka
ventilů, Hnací kolo rozdělovače, Rozvodové tyče ventilů, Vložky válců, Písty a
kroužky, Ojnice, Vačkový hřídel, Ventily, Elektronická řídicí jednotka.
Výluky
· Mazací a filtrační prvky, dekarbonizující, podpálené nebo vytlučené ventily a sedla
ventilů způsobené běžným opotřebením nebo použitím jiného než výrobcem
doporučeného paliva a všechny další součásti, které nejsou výslovně uvedeny;
· Hlava válců;
· Všechny poruchy motoru způsobené selháním rozvodového řemene v důsledku
nedodržení intervalu jeho výměny doporučeného výrobcem;
· Všechny další celky v motoru a kolem motoru a jakékoli běžné opotřebení.
Pohon
Hnací hřídel
Hnací hřídel včetně křížových kloubů.
Diferenciál a hnací Korunová kola, Diferenciálové převody, Hřídele, Vnější hnací hřídele předních a
soustava
zadních kol, Vložený pastorek – satelity, Centrální kolo planetové převodovky –
(vč. jednotky pohonu planetová kola, Klouby konstantní úhlové rychlosti, Křížové klouby a spojky.
předních kol)
Pryžové prachovky, manžety a všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně
Výluky
uvedeny. Běžné opotřebení.
Brzdový systém
Brzdová soustava Třmeny kotoučové brzdy, Brzdové válce kola, Ventil omezovače brzd, Podtlakové
čerpadlo, Posilovač brzd, Hlavní brzdový válec, Zátěžový regulátor brzd, Brzdová
potrubí a hadice.
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, kapaliny, škody způsobené
nehodou a škody způsobené korozí, materiály, které jsou vystaveny tření, a škody
způsobené běžným opotřebením.
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Chladicí systém a topení
Základní součástky Termostat s krytem, Čidlo teploty vody, Elektrické motorky ventilace, Vodní čerpadlo,
Elektrický ventilátor, Chladič, Výměník topení, Elektromotor ventilátoru, Ventil
topení.
Výluky
Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny, jako např. hadice,
nemrznoucí směs, olej a škody způsobené nehodou, mrazem nebo nedostatkem
nemrznoucí směsi. Běžné opotřebení.
Podvozek
Základní součástky Dorazy tlumičů pérování přední nápravy, Čepy ramen spodní, Silentbloky předního
spodního ramene přední, Silentbloky předního spodního ramene zadní.
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.
Palivový systém
Základní součástky Palivová nádrž, Čidlo vačkového hřídele, Ovladač škrticí klapky, Regulátor otáček
volnoběhu, Snímač tlaku sacího potrubí, Čidlo palivoměru, Potenciometr škrticí
klapky, Čidlo tlaku přeplňování, Čidlo teploty oleje, Čidlo teploty nasávaného
vzduchu, Měřič proudění vzduchu, Čidlo klepání, Čidlo pedálového zdvihu, Impulsní
snímač klikového hřídele, Sací potrubí, Karburátor, Lambda sonda, Čidlo tlaku oleje.
Výluky
Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Táhla, trubky a hadice,
fázování a kalibrace, čištění a vnitřní zanesení nečistotami. Běžné opotřebení.
Elektrické součásti
Základní součástky Motorek startéru, Alternátor, Regulátor napětí, Cívka, Rozdělovač, Zámek dveří,
Žhavící svíčky, Svíčky zapalovací.
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, a upevňovací držáky. Běžné
opotřebení.
Ostatní kryté součástky a výluky příslušné k pojistnému programu
Skříně
Skříně a kryty jsou pojištěny, pokud byly poškozeny selháním některé z výše
uvedených součástí nebo v důsledku selhání některé z výše uvedených součástí.
Všeobecné výluky Skříně a kryty, Vnější úniky paliva, škody způsobené mrazem nebo nehodou.

Kontaktní telefon

+420 284 022 397
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Tento dokument musí být čten spolu se Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP) a dokumentem Pojistné smlouvy.

Pojistná doba
Povinnost pojistitele poskytnout plnění z tohoto pojistného programu začíná v 00:00 hodin dne
uvedeného v Pojistce jako začátek pojištění a končí ve 24:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako konec
pojištění. V souladu s VPP článkem 3, bod 4. b), pojištění automaticky končí bez ohledu na dobu pojištění
ke dni, kdy pojištěné vozidlo dosáhne maximální počet kilometrů uvedených v Pojistné smlouvě.

Kryté součástky
Toto pojištění kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného
motorového vozidla způsobené selháním některé ze součástek uvedených na následujícím seznamu, které
má za následek náhlou nefunkčnost vozidla a obnovení původní funkčnosti vyžaduje opravu nebo výměnu.

Maximální limit pojistného plnění:
V souvislosti s pojistnou událostí, která nastala během trvání pojištění, pojistitel poskytne pojistné plnění
až do výše 50.000 Kč za jednou pojistnou událost s podmínkou, že maximální počet pojistných událostí,
za které pojistitel poskytne pojistné plnění, je 2 (dvě) události za každý rok pojištění.
Motor
Základní součástky Ozubené kolo startéru, Olejové čerpadlo, Klikový hřídel, Blok motoru, Zdvihátka
ventilů, Hnací kolo rozdělovače, Rozvodové tyče ventilů, Vložky válců, Písty a
kroužky, Ojnice, Vačkový hřídel, Ventily, Elektronická řídicí jednotka, Reakční vzpěra
zavěšení motoru.
Výluky
· Mazací a filtrační prvky, dekarbonizující, podpálené nebo vytlučené ventily a sedla
ventilů způsobené běžným opotřebením nebo použitím jiného než výrobcem
doporučeného paliva a všechny další součásti, které nejsou výslovně uvedeny;
· Hlava válců;
· Všechny poruchy motoru způsobené selháním rozvodového řemene v důsledku
nedodržení intervalu jeho výměny doporučeného výrobcem;
· Všechny další celky v motoru a kolem motoru a jakékoli běžné opotřebení.
Pohon
Hnací hřídel
Hnací hřídel včetně křížových kloubů.
Diferenciál a hnací Korunová kola, Diferenciálové převody, Hřídele, Vnější hnací hřídele předních a
soustava
zadních kol, Vložený pastorek – satelity, Centrální kolo planetové převodovky –
(vč. jednotky pohonu planetová kola, Klouby konstantní úhlové rychlosti, Křížové klouby a spojky,
předních kol)
Gumová spojka kardanové hřídele.
Výluky
Pryžové prachovky, manžety a všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně
uvedeny. Běžné opotřebení.
Brzdový systém
Brzdová soustava Třmeny kotoučové brzdy, Brzdové válce kola, Ventil omezovače brzd, Podtlakové
čerpadlo, Posilovač brzd, Hlavní brzdový válec, Zátěžový regulátor brzd, Brzdová
potrubí a hadice.
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, kapaliny, škody způsobené
nehodou a škody způsobené korozí, materiály, které jsou vystaveny tření, a škody
způsobené běžným opotřebením.
Řízení
Základní součástky Čepy řízení, Manžety řízení, Tyčka stabilizátoru přední nápravy.
Výluky
Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.
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motorových vozidel
CZWARR-ACA-SICCL4S-CZ-052019

Chladicí systém a topení
Základní součástky Termostat s krytem, Čidlo teploty vody, Elektrické motorky ventilace, Vodní čerpadlo,
Elektrický ventilátor, Chladič, Výměník topení, Elektromotor ventilátoru, Ventil
topení.
Výluky
Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny, jako např. hadice,
nemrznoucí směs, olej a škody způsobené nehodou, mrazem nebo nedostatkem
nemrznoucí směsi. Běžné opotřebení.
Podvozek
Základní součástky Dorazy tlumičů pérování přední nápravy, Čepy ramen spodní, Silentbloky předního
spodního ramene přední, Silentbloky předního spodního ramene zadní.
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.
Palivový systém
Základní součástky Palivová nádrž, Čidlo vačkového hřídele, Ovladač škrticí klapky, Regulátor otáček
volnoběhu, Snímač tlaku sacího potrubí, Čidlo palivoměru, Potenciometr škrticí
klapky, Čidlo tlaku přeplňování, Čidlo teploty oleje, Čidlo teploty nasávaného
vzduchu, Měřič proudění vzduchu, Čidlo klepání, Čidlo pedálového zdvihu, Impulsní
snímač klikového hřídele, Sací potrubí, Karburátor, Lambda sonda, Čidlo tlaku oleje.
Výluky
Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Táhla, trubky a hadice,
fázování a kalibrace, čištění a vnitřní zanesení nečistotami. Běžné opotřebení.
Elektrické součásti
Základní součástky Motorek startéru, Alternátor, Regulátor napětí, Cívka, Rozdělovač, Zámek dveří,
Žhavící svíčky, Svíčky zapalovací.
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, a upevňovací držáky. Běžné
opotřebení.
Ostatní kryté součástky a výluky příslušné k pojistnému programu
Skříně
Skříně a kryty jsou pojištěny, pokud byly poškozeny selháním některé z výše
uvedených součástí nebo v důsledku selhání některé z výše uvedených součástí.
Všeobecné výluky Skříně a kryty, Vnější úniky paliva, škody způsobené mrazem nebo nehodou.

Kontaktní telefon

+420 284 022 397
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Doplňkové podmínky pro pojištění mechanických a elektrických poruch
motorových vozidel
CZWARR-ACA-SICCL5S-CZ-052019

Tento dokument musí být čten spolu se Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP) a dokumentem Pojistné smlouvy.

Pojistná doba
Povinnost pojistitele poskytnout plnění z tohoto pojistného programu začíná v 00:00 hodin dne
uvedeného v Pojistce jako začátek pojištění a končí ve 24:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako konec
pojištění. V souladu s VPP článkem 3, bod 4. b), pojištění automaticky končí bez ohledu na dobu pojištění
ke dni, kdy pojištěné vozidlo dosáhne maximální počet kilometrů uvedených v Pojistné smlouvě.

Kryté součástky
Toto pojištění kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného
motorového vozidla způsobené selháním některé ze součástek uvedených na následujícím seznamu, které
má za následek náhlou nefunkčnost vozidla a obnovení původní funkčnosti vyžaduje opravu nebo výměnu.

Maximální limit pojistného plnění:
V souvislosti s pojistnou událostí, která nastala během trvání pojištění, pojistitel poskytne pojistné plnění
až do výše 50.000 Kč za jednou pojistnou událost, za předpokladu, že maximální plnění je omezeno
částkou 200.000 Kč pro všechny pojistné události, ke kterým dojde v průběhu pojistné doby.
Motor
Základní součástky Olejové čerpadlo, Kliková hřídel, Blok motoru, Hydraulická zdvihátka ventilů,
Rozvodové tyčky ventilů, Vložky válců, Píst + pístní kroužky, Ojnice, Vačkový hřídel,
Ventily sací / výfukový, Elektronická řídící jednotka motoru, Snímač tlaku oleje
(elektrické součásti nebo motor), Reakční vzpěra zavěšení motoru
Výluky
· Mazací, dekarbonizující a filtrační materiály, vůle, podpálení ventilů a sedel ventilů
způsobené běžným opotřebení a nekvalitním palivem nebo použitím jiných než
výrobcem vozidla doporučených olejových, chladících a palivových náplní.
· poškození hlavy válců a odstranění karbonových usazenin
· všechny poruchy motoru způsobené selháním rozvodového řemene v důsledku
nedodržení intervalu jeho výměny doporučeného výrobcem (musí být prokázáno)
· všechny další jednotky v motoru a kolem něj a jakékoli běžné opotřebení
Pohon
Základní součástky Hnací hřídel / křížové klouby, Diferenciál, Korunová kola, Planetová kola, Hřídele
hnací / hnané, Klouby konstantní úhlové rychlosti, Kloubový kotouč kardanové
hřídele
Výluky
Pryžové prachovky, manžety a všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně
uvedeny.
Brzdový systém
Brzdová soustava Třmeny kotoučových brzd - vyjma elektrické ruční brzdy, Posilovač brzd podtlakový,
Hlavní brzdový válec, Zátěžový regulátor brzd, Brzdové potrubí a hadice
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, kapaliny, škody způsobené
korozí, materiály, které jsou vystaveny teplotám a tření.
Řízení
Základní součástky Čepy řízení, Manžety řízení, Axiální táhla řízení, Tyčka stabilizátoru přední nápravy,
Tyčka stabilizátoru zadní nápravy
Výluky
Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny.
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Doplňkové podmínky pro pojištění mechanických a elektrických poruch
motorových vozidel
CZWARR-ACA-SICCL5S-CZ-052019

Chladicí systém a topení
Základní součástky Termostat s krytem, Čidlo teploty chlazení vody, Vodní čerpadlo, Ventilátor rozvodu
vzduchu-vnitřní, Elektro motor - ventilátor chladiče - vyjma řídící jednotky
ventilátoru, Výměník tepla - radiátor topení.
Výluky
Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny, jako např. hadice, spony,
potrubí, chladící směs, těsnění; Škody způsobené mrazem nebo nedostatkem
chladící směsi.
Podvozek
Základní součástky Dorazy tlumičů pérování přední nápravy, Čepy ramen spodní, Silentbloky předního
spodního ramene přední, Silentbloky předního spodního ramene zadní.
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny.
Palivový systém / Řízení paliva
Základní součástky Ovladač škrtící klapky (Potenciometr škrtící klapky), Regulátor otáček motoru,
Ukazatel stavu paliva, Sací potrubí, Lambda sonda, Snímač klepání motoru, Snímač
teploty oleje motoru, Snímač tlaku nasávaného vzduchu, Snímač otáček motoru kliková hřídel, Snímač otáček motoru, Snímač nadmořské výšky, Elektrický pedál
akcelerace.
Výluky
Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Táhla, trubky a hadice,
kalibrace, čištění palivového systému, zanesení palivového systému nečistotami,
dekarbonizace.
Elektrické součásti
Základní součástky Motorek startéru, Alternátor, Cívka zapalování, Vnitřní zámek dveří, Ovladače
stahování elektrických oken, Žhavící svíčky, Svíčky zapalovací.
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, upevňovací držáky.
Ostatní kryté součástky a výluky příslušné k pojistnému programu
Všeobecné výluky · Vnější úniky oleje, škody způsobené mrazem nebo havárií vozidla;
· 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;
· Jakékoliv součástky a skupiny součástek, které nejsou výslovně uvedeny v
seznamu;
· Běžná opotřebení;
· Škody způsobené zanedbáním pravidelné údržby vozidla.

Odtahová služba
Pokud se pojištěné vozidlo stane nepojízdným v přímé souvislosti s poruchou kryté součástky, jsou hrazeny
náklady na odtah k nejbližšímu kvalifikovanému opravci do maximální výše 2 000,- Kč a zahrnuty do limitu
pojistného plnění.

Kontaktní telefon

+420 284 022 397
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PREMIUM
Doplňkové podmínky pro pojištění mechanických a elektrických poruch
motorových vozidel
CZWARR-ACA-SICCLPR-CZ-052019

Tento dokument musí být čten spolu se Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP) a dokumentem Pojistné smlouvy.

Pojistná doba
Povinnost pojistitele poskytnout plnění z tohoto pojistného programu začíná v 00:00 hodin dne
uvedeného v Pojistce jako začátek pojištění a končí ve 24:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako konec
pojištění. V souladu s VPP článkem 3, bod 4. b), pojištění automaticky končí bez ohledu na dobu pojištění
ke dni, kdy pojištěné vozidlo dosáhne maximální počet kilometrů uvedených v Pojistné smlouvě.

Kryté součástky
Toto pojištění kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného
motorového vozidla způsobené selháním některé ze součástek uvedených na následujícím seznamu, které
má za následek náhlou nefunkčnost vozidla a obnovení původní funkčnosti vyžaduje opravu nebo výměnu.

Maximální limit pojistného plnění:
V souvislosti s pojistnou událostí, která nastala během trvání pojištění, pojistitel poskytne pojistné plnění
až do výše 60.000 Kč za jednou pojistnou událost, za předpokladu, že maximální plnění je omezeno
částkou 200.000 Kč pro všechny pojistné události, ke kterým dojde v průběhu pojistné doby.
Motor
Základní součástky Olejové čerpadlo, Olejový separátor, Odlučovač oleje, Vahadla ventilu, Vodítka
ventilů, Kliková hřídel, Blok motoru, Hydraulická zdvihátka ventilů, Rozvodové tyčky
ventilů, Vložky válců, Píst + pístní kroužky, Ojnice, Vačkový hřídel, Ventily sací /
výfukové, Elektronická řídící jednotka motoru, Snímač tlaku oleje (elektrické
součásti nebo motor), Reakční vzpěra zavěšení motoru.
Výluky
· Mazací, dekarbonizující a filtrační materiály, vůle, podpálení ventilů a sedel ventilů
způsobené běžným opotřebení a nekvalitním palivem nebo použitím jiných než
výrobcem vozidla doporučených olejových, chladících a palivových náplní;
· Poškození hlavy válců a odstranění karbonových usazenin;
· Všechny poruchy motoru způsobené selháním rozvodového řemene v důsledku
nedodržení intervalu jeho výměny doporučeného výrobcem (musí být prokázáno);
· Všechny další jednotky v motoru a kolem něj a jakékoli běžné opotřebení.
Pohon
Základní součástky Hnací hřídel / křížové klouby, Diferenciál, Korunová kola, Planetová kola, Hřídele
hnací / hnané, Klouby konstantní úhlové rychlosti, Kloubový kotouč kardanové
hřídele.
Výluky
Pryžové prachovky, manžety a všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně
uvedeny.
Brzdový systém
Brzdová soustava Třmeny kotoučových brzd - vyjma elektrické ruční brzdy, Posilovač brzd podtlakový,
Hlavní brzdový válec, Zátěžový regulátor brzd, Brzdové potrubí a hadice, Tažné lanka
parkovací brzdy, Snímače počtu otáček ABS.
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, kapaliny, škody způsobené
korozí, materiály, které jsou vystaveny teplotám a tření.
Řízení
Základní součástky Čepy řízení, Manžety řízení, Axiální táhla řízení, Tyčka stabilizátoru přední nápravy,
Tyčka stabilizátoru zadní nápravy.
Výluky
Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny.
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Chladicí systém a topení
Základní součástky Termostat s krytem, Čidlo teploty chlazení vody, Vodní čerpadlo, Ventilátor rozvodu
vzduchu-vnitřní, Elektro motor - ventilátor chladiče - vyjma řídící jednotky
ventilátoru, Výměník tepla - radiátor topení.
Výluky
Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny, jako např. hadice, spony,
potrubí, chladící směs, těsnění; Škody způsobené mrazem nebo nedostatkem
chladící směsi.
Podvozek
Základní součástky Dorazy tlumičů pérování přední nápravy, Čepy ramen spodní, Silentbloky předního
spodního ramene, Čepy ramen spodní, Tyčka/vzpěra stabilizátoru přední nápravy,
Pružiny pérování přední nápravy, Uložení tlumičů přední nápravy.
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny.
Palivový systém / Řízení paliva
Základní součástky Ovladač škrtící klapky (Potenciometr škrtící klapky), Regulátor otáček motoru,
Ukazatel stavu paliva, Sací potrubí, Lambda sonda, Snímač klepání motoru, Snímač
teploty oleje motoru, Snímač tlaku nasávaného vzduchu, Snímač otáček motoru kliková hřídel, Snímač otáček motoru, Snímač nadmořské výšky, Elektrický pedál
akcelerace.
Výluky
Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Táhla, trubky a hadice,
kalibrace, čištění palivového systému, zanesení palivového systému nečistotami,
dekarbonizace.
Elektrické součásti
Základní součástky Motorek startéru, Alternátor, Cívka zapalování, Vnitřní zámek dveří, Ovladače
stahování elektrických oken, Žhavící svíčky, Svíčky zapalovací, Ultrazvukový
parkovací senzor, Mikrofon parkovacího asistentu, Motorky elektrického stahování
oken.
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, upevňovací držáky.
Klimatizace
Základní součástky Tlakový spínač klimatizace, Kondenzátor klimatizace, Kompresor klimatizace.
Ostatní kryté součástky a výluky příslušné k pojistnému programu
Všeobecné výluky · Vnější úniky oleje, škody způsobené mrazem nebo havárií vozidla;
· 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;
· Jakékoliv součástky a skupiny součástek, které nejsou výslovně uvedeny v
seznamu;
· Běžná opotřebení;
· Škody způsobené zanedbáním pravidelné údržby vozidla.

Odtahová služba
Pokud se pojištěné vozidlo stane nepojízdným v přímé souvislosti s poruchou kryté
součástky, jsou hrazeny náklady na odtah k nejbližšímu kvalifikovanému opravci
do maximální výše 2 000,- Kč a zahrnuty do limitu pojistného plnění.

Kontaktní telefon

+420 284 022 397
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Doplňkové podmínky pro pojištění mechanických a elektrických poruch
motorových vozidel
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Tento dokument musí být čten spolu se Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP) a dokumentem Pojistné smlouvy.

Pojistná doba
Povinnost pojistitele poskytnout plnění z tohoto pojistného programu začíná v 00:00 hodin dne
uvedeného v Pojistce jako začátek pojištění a končí ve 24:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako konec
pojištění. V souladu s VPP článkem 3, bod 4. b), pojištění automaticky končí bez ohledu na dobu pojištění
ke dni, kdy pojištěné vozidlo dosáhne maximální počet kilometrů uvedených v Pojistné smlouvě.

Kryté součástky
Toto pojištění kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného
motorového vozidla způsobené selháním některé ze součástek uvedených na následujícím seznamu, které
má za následek náhlou nefunkčnost vozidla a obnovení původní funkčnosti vyžaduje opravu nebo výměnu.

Maximální limit pojistného plnění:
V souvislosti s pojistnou událostí, která nastala během trvání pojištění, pojistitel poskytne pojistné plnění
až do výše 20.000 Kč za jednou pojistnou událost s podmínkou, že maximální počet pojistných událostí,
za které pojistitel poskytne pojistné plnění, je 2 (dvě) události za každý rok pojištění.
Motor
Základní součástky Ozubené kolo startéru, Olejové čerpadlo, Klikový hřídel, Zdvihátka ventilů, Hnací
kolo rozdělovače, Rozvodové tyče ventilů, Vložky válců, Písty a kroužky, Ojnice,
Ventily, Vačkový hřídel, Sací potrubí, Elektronický/podtlakový regulátor tlaku pro
turmodmychadlo (pouze pro vozidla s jedním turmodmychadlem, limit 10 000 Kč).
Výluky
· Mazací a filtrační prvky, dekarbonizující, podpálené nebo vytlučené ventily a sedla
ventilů způsobené běžným opotřebením nebo použitím jiného než výrobcem
doporučeného paliva a všechny další součásti, které nejsou výslovně uvedeny;
· Hlava válců;
· Všechny poruchy motoru způsobené selháním rozvodového řemene v důsledku
nedodržení intervalu jeho výměny doporučeného výrobcem;
· Všechny další celky v motoru a kolem motoru a jakékoli běžné opotřebení.
Pohon
Hnací hřídel
Hnací hřídel včetně křížových kloubů.
Diferenciál a hnací Korunová kola, Diferenciálové převody, Hřídele, Vnější hnací hřídele předních a
soustava
zadních kol, Vložený pastorek – satelity, Centrální kolo planetové převodovky –
(vč. jednotky pohonu planetová kola, Klouby konstantní úhlové rychlosti, Křížové klouby a spojky.
předních kol)
Výluky
Pryžové prachovky, manžety a všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně
uvedeny. Běžné opotřebení.
Brzdový systém
Brzdová soustava Ventil omezovače brzd, Brzdová potrubí a hadice, Zátěžový regulátor brzd, Brzdový
spínač, Hlavní brzdový válec.
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, kapaliny, škody způsobené
nehodou a škody způsobené korozí, materiály, které jsou vystaveny tření, a škody
způsobené běžným opotřebením.
Řízení
Základní součástky Čepy řízení, Nádržka posilovače řízení.
Výluky
Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.
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Chladicí systém a topení
Základní součástky Termostat, Čidlo teploty vody, Skříň termostatu, Nádobka chladící kapaliny, Chladič
vody.
Výluky
Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny, jako např. hadice,
nemrznoucí směs, olej a škody způsobené nehodou, mrazem nebo nedostatkem
nemrznoucí směsi. Běžné opotřebení.
Podvozek
Základní součástky Dorazy tlumičů pérování přední náprava, Zadní silentbloky předního spodního
ramene, Uložení předního stabilizátoru.
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.
Palivový systém
Základní součástky Čidlo vačkového hřídele, Snímač tlaku sacího potrubí, Čidlo palivoměru, Čidlo tlaku
přeplňování, Čidlo teploty oleje, Čidlo klepání, Impulsní snímač klikového hřídele,
Čidlo tlaku oleje, Palivové potrubí a hadice, Chladič paliva diesel, Čerpadlo aditiv
AdBlue (limit 10 000 Kč).
Výluky
Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Táhla, trubky a hadice,
fázování a kalibrace, čištění a vnitřní zanesení nečistotami. Běžné opotřebení.
Spojka (pouze pro manuální převodovku)
Základní součástky Přítlačný talíř, Vypínací spojkové ložisko.
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.
Klimatizace (manuální i automatická klimatizace)
Základní součástky Kompresor klimatizace (limit 10 000 Kč)
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.
Výluky
Elektrické součásti
Základní součástky Cívka, Žhavící svíčky, Svíčky zapalovací, Motorek ostřikovače čelního a zadního skla.
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, a upevňovací držáky. Běžné
opotřebení.
Ostatní kryté součástky a výluky příslušné k pojistnému programu
Všeobecné výluky Skříně a kryty, Vnější úniky paliva, škody způsobené mrazem nebo nehodou.

Kontaktní telefon

+420 284 022 397
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Tento dokument musí být čten spolu se Všeobecnými pojistnými podmínkami (VPP) a dokumentem Pojistné smlouvy.

Pojistná doba
Povinnost pojistitele poskytnout plnění z tohoto pojistného programu začíná v 00:00 hodin dne
uvedeného v Pojistce jako začátek pojištění a končí ve 24:00 hodin dne uvedeného v Pojistce jako konec
pojištění. V souladu s VPP článkem 3, bod 4. b), pojištění automaticky končí bez ohledu na dobu pojištění
ke dni, kdy pojištěné vozidlo dosáhne maximální počet kilometrů uvedených v Pojistné smlouvě.

Kryté součástky
Toto pojištění kryje náhlé a nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného
motorového vozidla způsobené selháním některé ze součástek uvedených na následujícím seznamu, které
má za následek náhlou nefunkčnost vozidla a obnovení původní funkčnosti vyžaduje opravu nebo výměnu.

Maximální limit pojistného plnění:
V souvislosti s pojistnou událostí, která nastala během trvání pojištění, pojistitel poskytne pojistné plnění
až do výše 20.000 Kč za jednou pojistnou událost s podmínkou, že maximální počet pojistných událostí,
za které pojistitel poskytne pojistné plnění, je 2 (dvě) události za každý rok pojištění.
Motor
Základní součástky Ozubené kolo startéru, Olejové čerpadlo, Klikový hřídel, Zdvihátka ventilů, Hnací
kolo rozdělovače, Rozvodové tyče ventilů, Vložky válců, Písty a kroužky, Ojnice,
Ventily, Blok motoru, Vačkový hřídel, Sací potrubí, Elektronický/podtlakový
regulátor tlaku pro turbodmychadlo (pouze pro vozidla s jedním turbodmychadlem,
limit 10 000 Kč).
Výluky
· Mazací a filtrační prvky, dekarbonizující, podpálené nebo vytlučené ventily a sedla
ventilů způsobené běžným opotřebením nebo použitím jiného než výrobcem
doporučeného paliva a všechny další součásti, které nejsou výslovně uvedeny;
· Hlava válců;
· Všechny poruchy motoru způsobené selháním rozvodového řemene v důsledku
nedodržení intervalu jeho výměny doporučeného výrobcem;
· Všechny další celky v motoru a kolem motoru a jakékoli běžné opotřebení.
Pohon
Hnací hřídel
Hnací hřídel včetně křížových kloubů.
Diferenciál a hnací Korunová kola, Diferenciálové převody, Hřídele, Vnější hnací hřídele předních a
soustava
zadních kol, Vložený pastorek – satelity, Centrální kolo planetové převodovky –
(vč. jednotky pohonu planetová kola, Klouby konstantní úhlové rychlosti, Křížové klouby a spojky, Ložisko
předních kol)
kola přední nápravy.
Výluky
Pryžové prachovky, manžety a všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně
uvedeny. Běžné opotřebení.
Brzdový systém
Brzdová soustava Ventil omezovače brzd, Brzdová potrubí a hadice, Zátěžový regulátor brzd, Brzdový
spínač, Hlavní brzdový válec, Snímač ABS.
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, kapaliny, škody způsobené
nehodou a škody způsobené korozí, materiály, které jsou vystaveny tření, a škody
způsobené běžným opotřebením.
Řízení
Základní součástky Čepy řízení, Nádržka posilovače řízení, Hydraulické čerpadlo posilovače řízení.
Výluky
Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.
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Chladicí systém a topení
Základní součástky Termostat, Čidlo teploty vody, Skříň termostatu, Nádobka chladící kapaliny, Chladič
vody, Chladič oleje, Servomotor ovládání klapek topení.
Výluky
Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny, jako např. hadice,
nemrznoucí směs, olej a škody způsobené nehodou, mrazem nebo nedostatkem
nemrznoucí směsi. Běžné opotřebení.
Podvozek
Základní součástky Dorazy tlumičů pérování přední náprava, Zadní silentbloky předního spodního
ramene, Uložení předního a zadního stabilizátoru.
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.
Palivový systém
Základní součástky Čidlo vačkového hřídele, Snímač tlaku sacího potrubí, Čidlo palivoměru, Čidlo tlaku
přeplňování, Čidlo teploty oleje, Čidlo klepání, Impulsní snímač klikového hřídele,
Čidlo tlaku oleje, Palivové potrubí a hadice, Chladič paliva diesel, Podávací čerpadlo
v palivové nádrži, Čerpadlo aditiv AdBlue (limit 10 000 Kč).
Výluky
Všechny ostatní součásti, jež nejsou výslovně uvedeny. Táhla, trubky a hadice,
fázování a kalibrace, čištění a vnitřní zanesení nečistotami. Běžné opotřebení.
Spojka (pouze pro manuální převodovku)
Základní součástky Přítlačný talíř, Vypínací spojkové ložisko, Hlavní a pomocný spojkový válec.
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.
Klimatizace (manuální i automatická klimatizace)
Základní součástky Kompresor klimatizace (limit 10 000 Kč), Klapky regulace rozvodu vzduchu
(limit 10 000 Kč)
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny. Běžné opotřebení.
Elektrické součásti
Základní součástky Cívka, Žhavící svíčky, Svíčky zapalovací, Motorek ostřikovače čelního a zadního skla,
Motorek předních a zadních stěračů, Startér motoru.
Výluky
Všechny ostatní části, jež nejsou výslovně uvedeny, a upevňovací držáky. Běžné
opotřebení.
Ostatní kryté součástky a výluky příslušné k pojistnému programu
Všeobecné výluky Skříně a kryty, Vnější úniky paliva, škody způsobené mrazem nebo nehodou.

Kontaktní telefon

+420 284 022 397

POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ
NÁROKU NA POJISTNÉ PLNĚNÍ
V případě uplatnění nároku musí pojištěný postupovat podle následujícího postupu. Nedodržení
tohoto postupu může vyústit v odmítnutí nebo krácení pojistného plnění. Pojištěný musí podat
pravdivé vysvětlení události a dodat všechny dokumenty potřebné pro určení, zda se jedná
o poruchu, na niž se vztahuje pojištění.
1.

Pokud dojde k poruše, musí pojištěný neprodleně, a to nejpozději do 3 dnů od zjištění poruchy,
nahlásit škodu telefonicky na asistenční linku Carlife Garance (pondělí až pátek od 8.00h do
17.00h):

+420 284 022 397

Pojištěnému bude sdělena informace, jak dále postupovat a bude mu poskytnut formulář pro
hlášení škodové události. Pojištěný je povinen přistavit vozidlo ke kvalifikovanému opravci do
5 pracovních dní za účelem určení příčiny poruchy a odhadovaných nákladů na opravu.
3. Při přistavení vozidla v sídle opravce musí pojištěný úplně vyplnit formulář hlášení škodní
události, který musí obsahovat/poskytovat následující informace:
a.
jméno a příjmení nebo obchodní firmu včetně rodného čísla nebo IČ;
b.
adresu bydliště nebo sídla, včetně telefonního čísla;
c.
číslo pojistné smlouvy Carlife Garance;
d.
RČ, VIN, výrobce, model, typ vozidla, rok výroby;
e.
odečet tachometru v okamžiku poruchy.
4. Pojištěný musí zajistit, aby opravce poskytl přesný popis poruchy, odhad nákladů a následně
informoval správce. Správce učiní rozhodnutí pouze po obdržení kompletně vyplněného
a podepsaného formuláře žádosti.
5. V případě likvidace pojistné události bude tato skutečnost pojištěnému oznámena spolu
s očekávanou výši pojistného plnění.
6. V případě, že porucha není pojištěním krytá, náklady na odborné posouzení ponese pojištěný.
Správce informuje pojištěného, že se nejedná o oprávněný nárok bez zbytečného odkladu
písemnou formou.
7. Pokud Pojištěný provede opravu poruchy před konečným rozhodnutím správce, činí tak Pojištěný
na jeho vlastní finanční riziko.
8. U oprávněných nároků na plnění bude pojistné plnění vyplaceno do 15 dnů od vydání rozhodnutí
za předpokladu, že správce obdržel všechny dokumenty požadované v souvislosti s řešením
pojistné události. Pojištěný si může zvolit postup, kdy uhradí náklady za opravu v plné výši
opravci a následně bude pojistné plnění v plné výši uhrazeno pojistitelem na účet Pojištěného,
nebo plnění může být vyplaceno přímo na bankovní účet kvalifikovaného opravce. Pojistitel
nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění při provádění opravy nebo vydání vozidla Pojištěnému
z důvodu čekání na platbu.
9. Oprava musí být provedena kvalifikovaným opravcem, který je certifikovaným mechanikem
a právnickou osobou řádně oprávněnou provádět opravy motorových vozidel.
10. V případě, že oprava poruchy nebo zjištění, zda se jedná o oprávněný nárok na plnění, vyžaduje
demontáž jakýchkoli součástek, taková demontáž může být provedena pouze s výslovným
souhlasem správce. Správce nebude bezdůvodně odmítat souhlas. V případě, že je nárok na
pojistné plnění oprávněný, uhradí pojištěnému náklady na demontáž součástek v rámci limitu
plnění uvedeném v Pojistném programu. Je-li po provedené demontáži zjištěno, že se nejedná
o pojistnou událost, náklady na demontáž součástek ponese pojištěný.
11. Správce je oprávněn podrobit vozidlo nebo poškozené součástky odbornému posouzení, a to na
náklady pojistitele.
12. V případě, že není z jakéhokoliv důvodu možné dopravit vozidlo ke kvalifikovanému opravci
nebo existují jakékoliv dotazy, připomínky, důvody prodlení nebo jiné záležitosti
související s procesem likvidace, kontaktujte, prosím, asistenční linku Carlife
Garance v pracovní době od pondělí do pátku.

2.

Kontaktní telefon

+420 284 022 397

ZÁZNAMY O ÚDRŽBĚ
POJIŠTĚNÉHO VOZIDLA
Jestliže používáte záruční knížku výrobce, do které si zaznamenáváte informace o pravidelné údržbě,
není nutné následující tabulky vyplňovat. Jestliže ji nemáte k dispozici, tak pro bezproblémové vyřízení
nároku prosíme o doložení záznamů o pravidelné údržbě a také o platební doklad (fakturu) vystavený
autorizovaným servisem, který provedl údržbu a potřebné opravy. Jediným přípustným dokladem
o servisních prohlídkách vozidla je podrobný daňový doklad – faktura vystavená autorizovaným
opravcem s uvedením data prohlídky a stavu počítadla ujetých kilometrů. Tyto doklady pečlivě uschovejte pro případ pojistné události. Podrobnosti jsou popsány v kapitole „Servisní standardy“.

I. ÚDRŽBA
Datum
Km
Vaše 2. údržba bude při (km)

Podpis a razítko

ZÁZNAMY O POJISTNÝCH UDÁLOSTECH
Při mechanické či elektrické poruše vozidla způsobené selháním některé z krytých součástí je třeba
zaznamenat informace o opravě v níže uvedené tabulce.

I. OPRAVA
Datum

Km

Servis (distributor)

Částka v Kč

Popis opravy

II. OPRAVA
Datum

Km

Servis (distributor)

Částka v Kč

Popis opravy

Pobočky
AURES Holdings

ÚSTÍ n. LABEM
LIBEREC
TEPLICE
CHOMUTOV

HRADEC
KRÁLOVÉ

KLADNO

SOKOLOV

KOLÍN
PRAHA

OPAVA
PARDUBICE

OSTRAVA

PLZEŇ
OLOMOUC

TÁBOR
JIHLAVA
BRNO
ČESKÉ
BUDĚJOVICE

OTROKOVICE

ZNOJMO

Praha – Dopraváků 874/15

Teplice – Novosedlická 1828

Brno – Černovická 38

Chomutov – Pražská 4723

Ústí nad Labem – Pražská 223

Kolín – Havlíčkova 184

Olomouc – Lipenská 58

Hradec Králové – Koutníkova 272

Plzeň – Nepomucká 198

Kladno – Generála Klapálka 2810

České Budějovice – Krčínova 1408

Jihlava – Znojemská 82

Ostrava – Místecká 3220

Opava – Krnovská 2597/112

Otrokovice – Zlínská 260

Sokolov – Stará Ovčárna 2146

Pardubice – Jiřího Potůčka 290

Tábor – Kapitána Jaroše 358

Liberec – Tanvaldská 1108

Znojmo – Brněnská 23

