Program przedłużonych gwarancji
DEFEND Truck Protect T-PLUS
Załącznik numer 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia DEFEND Truck 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 komponenty smarowane.

Układ przeniesienia napędu

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

Mechanizm różnicowy

Wszystkie wewnętrzne komponenty smarowane.

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.

2.

WYŁĄCZENIA

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


Uszkodzenia silnika





Uszkodzenia układu przeniesienia napędu

Mechanizm różnicowy




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.



typowe zużycie eksploatacyjne.




zewnętrzny wyciek oleju, uszkodzenia powstałe w wyniku mrozu bądź wypadku;
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 i wcześniej niewyszczególnione komponenty lub zespoły komponentów;
wszelkie czynności zaliczające się do standardowej konserwacji oraz typowe zużycie
eksploatacyjne.
Odszkodowanie nie przysługuje z tytułu roszczeń zgłoszonych do CAS później niż w ciągu 14
dni od wykrycia wady.


Wyłączenia ogólne
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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 łańcucha rozrządu
spowodowanej nieprzestrzeganiem terminów jego wymiany zalecanych przez producenta;
typowe zużycie eksploatacyjne.
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