Program przedłużonych gwarancji
DEFEND Car Protect PLUS
Załącznik numer 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia DEFEND CAR PROTECT – szczegółowy wariant
ubezpieczenia

1.

CZĘŚĆ LUB ZESPÓŁ CZĘŚCI OBJĘTYCH OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ

Niniejsze ubezpieczenie obejmuje koszty usunięcia awarii pojazdu, jeśli awaria została spowodowana uszkodzeniem części lub zespołu części wymienionych
jako objęte ubezpieczeniem, która to awaria skutkuje gwałtownym zakłóceniem prawidłowego funkcjonowania pojazdu i wymaga naprawy lub wymiany
elementów, celem przywrócenia jego prawidłowego działania.
Silnik

Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty silnika.

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów manualna, automatyczna oraz CTX: wszystkie wewnętrzne i smarowane
komponenty.

Dyferencjał

Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty.

Materiały eksploatacyjne

Płyny eksploatacyjne oraz filtry objęte są ubezpieczeniem tylko w przypadku konieczności ich
wymiany zaistniałej wskutek uszkodzenia ubezpieczonego elementu.

Obudowy

Obudowy objęte są ubezpieczeniem tylko w przypadku ich uszkodzenia powstałego w wyniku
uszkodzenia ubezpieczonego komponentu.

Holowanie: Jeśli ubezpieczony pojazd zostanie unieruchomiony w związku z awarią części lub zespołu części objętego ubezpieczeniem, ubezp ieczonemu
przysługuje prawo do zwrotu przez ubezpieczyciela kosztów holowania pojazdu do najbliższego specjalistycznego warsztatu naprawczego, w kwocie
nieprzekraczającej 800 PLN na każdą szkodę. Koszt holowania pomniejsza maksymalny limit odszkodowania ustalony na pojedynczą szkodę.

2.

WYŁĄCZENIA

W uzupełnieniu wyłączeń wskazanych w OWU, odszkodowanie nie obejmuje następujących elementów:

Uszkodzenia silnika

Uszkodzenia układu przełożenia napędu

Wyłączenia ogólne

3.



środki smarne oraz filtry, usunięcie nagaru, wypalone i spłaszczone zawory oraz gniazda
zaworów powstałe w wyniku normalnego zużycia lub przez stosowanie paliw innych niż zalecane
przez producenta, jak również inne niewyszczególnione elementy silnika



uszkodzone głowice cylindra, usunięcie osadów węglowych



wszelkie uszkodzenia silnika powstałe w wyniku błędnej pracy paska rozrządu spowodowanej
nieprzestrzeganiem terminów jego wymiany zalecanych przez producenta



typowe zużycie eksploatacyjne



komponenty przepalone oraz typowe zużycie eksploatacyjne



wszelkie zewnętrzne łączniki, regulatory, komponenty elektryczne, elektromagnesy, wycieki
zewnętrzne smarów oraz wszystkie niewyszczególnione komponenty włączając mocowanie oraz
uszczelki oleju



zewnętrzny wyciek oleju, uszkodzenia powstałe w wyniku mrozu bądź kolizji drogowej



uszczelnienia, uszczelki oraz materiały eksploatacyjne tj. olej, filtry oleju oraz płyn chłodniczy,
chyba że konieczność ich wymiany spowodowana została uszkodzeniem ubezpieczonego
komponentu



obudowy, chyba że konieczność ich wymiany spowodowana została uszkodzeniem
ubezpieczonego komponentu



wszelkie inne komponenty lub zespoły komponentów wcześniej niewyszczególnione oraz
wszelkie elementy poddawane typowym pracom konserwacyjnym i ulegające typowemu
zużyciu eksploatacyjnemu

DODATKOWE OPCJE UBEZPIECZENIA

Ubezpieczający w ramach zawartej umowy ubezpieczenia może za dodatkową opłatą rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową o dodatkowe ryzyka:
1. Zwrot kosztów wypożyczenia pojazdu: Jeżeli awaria nie zostanie usunięta w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia szkody, ubezpieczyciel pokryje koszt
wynajęcia przez ubezpieczonego pojazdu zastępczego, z wyłączeniem kosztu paliwa, kar umownych, kar za uszkodzenie pojazdu zas tępczego, czy też
innych dodatkowych opłat jak np. koszt ubezpieczenia czy nawigacji. Okres najmu pojazdu zastępczego objęty zwrotem kosztów uzależniony jest od okresu,
w jakim może zostać usunięta awaria z uwzględnieniem ewentualnych opóźnień w dostawie części zamiennych. Ube zpieczyciel pokryje jedynie koszty
wypożyczenia udokumentowane fakturą wystawioną przez podmiot świadczący usługi wynajmu pojazdów w ramach prowadzonej działaln ości
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gospodarczej do wysokości kwoty 250 PLN dziennie, maksymalnie za 7 dni. Wypożyczenie pojazdu jest możliwe po kontakcie z CAS, potwierdzeniu
zasadności jego wypożyczenia oraz uzyskania stosownej autoryzacji, przed podpisaniem umowy z wypożyczalnią.
2.

Instalacja CNG/LPG: Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy lub wymiany następujących elementów instalacji CNG/LPG (zarówno montowanych
fabrycznie, jak również nie zamontowanych przez producenta) w przypadku nagłej i niespodziewanej awarii, która wystąpi w okresie ubezpieczenia:


sterownik instalacji CNG/LPG, przełącznik paliwa, regulator/parownik/reduktor, wielozawór, czujniki, zawory, solenoidy.

Wyłączenia: zbiorniki ciśnieniowe, węże, filtry gazowe, wtryskiwacze, uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym montażem komponentów CNG/LPG,
awarie występujące w okresie gwarancji producenta pojazdu.
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