ŠKODA Pojištění — financování
Plus

Standard

100/100 mil. Kč

50/50 mil. Kč

POVINNÉ RUČENÍ
HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ
All Risk
(havárie, odcizení, vandalismus, živel, poškození vozidla zvířetem,
včetně hodnoty speciálního příslušenství)
spoluúčast HAV
v Domovském servisu
mimo Domovský servis

Volitelné
1 %, min. 1 000 Kč / 5 %, min 5 000 Kč / 10 %, min. 10 000 Kč
5 %, min. 5 000 Kč / 10 %, min 10 000 Kč / 15 %, min. 15 000 Kč

DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ
Pojištění všech skel
(havárie, odcizení, vandalismus, živel)
Náhradní vozidlo po celou dobu opravy
(v případě nepojízdnosti vozidla)

Povinně volitelné
10 000 Kč / 20 000 Kč / 30 000 Kč
(pojištění sjednáno bez spoluúčasti, limit se vztahuje na každou pojistnou událost)
20 dnů v Domovském servisu
10 dnů mimo Domovský servis

10 dnů v Domovském servisu
5 dnů mimo Domovský servis

Nárok na 60 dnů v případě odcizení vozidla.
Pojištění závažných následků zranění
řidiče vozidla
jednorázová výplata
roční renta po dobu 10 let

ANO
500 000 Kč
30 000 Kč

Živel
(vichřice, krupobití, úder blesku,
povodeň, záplava, požár, pád stromu)

250 000 Kč
15 000 Kč
ANO
(bez spoluúčasti u škod do 100 000 Kč)

Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
(poškozená elektroinstalace, brzdová soustava,
chladící soustava, apod.)

ANO
(bez spoluúčasti u škod do 100 000

Střet vozidla se zvířetem
(divoká zvěř i domácí zvířata)

ANO
(bez spoluúčasti u škod do 100 000 Kč)

Asistenční služby (havárie, odcizení,
vandalismus, živel – v ČR i zahraničí)

ANO
Odtah do Domovského servisu zdarma!

Garance úhrady oprav v cenách
nových originálních dílů

ANO

Garance fixace pojistných sazeb
po celou dobu trvání pojistné smlouvy

ANO

ANO

GAP
(rozdíl mezi pořizovací a časovou cenou
vozidla, bez krytí spoluúčasti z HAV)

ANO

NE

ANO
(platí pouze v ČR)

NE

Přímá likvidace
(nezaviněné i spoluzaviněné škody)

DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ – VOLITELNÁ
Úrazové pojištění osob ve vozidle
(sjednává se vždy dle počtu sedadel
uvedených v TP pojištěného vozidla)

Pojištění zavazadel ve vozidle

denní odškodné pro dobu nezbytného léčení = 50 Kč/den
denní odškodné po dobu pobytu v nemocnici = 50 Kč/den
trvalé následků úrazu = 200 000 Kč
smrt následkem úrazu = 100 000 Kč
Možnost sjednání násobků základních pojistných částek (1×, 2×, 3×)
15 000 Kč / 30 000 Kč / 50 000 Kč / 100 000 Kč

DALŠÍ INFORMACE
Slevy za zabezpečení vozidla
Zrychlený bonus za bezeškodní průběh klienta

mechanické = 7 % / vyhledávací = 15 % / mechanické + vyhledávací = 22 %
0–11 měsíců = 10 %
12–23 měsíců = 10 %
24–35 měsíců = 20 %
36–47 měsíců = 30 %
48–59 měsíců = 40 %
60 a více měsíců = 50 %

ŠKODA Pojištění — platba v hotovosti
Plus

Standard

vozidla do 18 měsíců stáří

vozidla do 60 měsíců stáří

100/100 mil. Kč

50/50 mil. Kč

POVINNÉ RUČENÍ
HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ
All Risk
(havárie, odcizení, vandalismus, živel, poškození vozidla zvířetem, včetně hodnoty speciálního příslušenství)
spoluúčast HAV
v Domovském servisu
mimo Domovský servis

Volitelné
1 %, min. 1 000 Kč / 5 %, min. 5 000 Kč / 10 %, min. 10 000 Kč
5 %, min. 5 000 Kč / 10 %, min. 10 000 Kč / 15 %, min. 15 000 Kč

DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ
Pojištění všech skel
(havárie, odcizení, vandalismus, živel)

Povinně volitelné
10 000 Kč / 20 000 Kč / 30 000 Kč
(pojištění sjednáno bez spoluúčasti, limit se vztahuje na každou pojistnou událost)

Náhradní vozidlo po celou dobu opravy
(v případě nepojízdnosti vozidla)

20 dnů v Domovském servisu
10 dnů mimo Domovský servis

10 dnů v Domovském servisu
5 dnů mimo Domovský servis

Nárok na 60 dnů v případě odcizení vozidla.
Pojištění závažných následků zranění
řidiče vozidla

ANO

jednorázová výplata
roční renta po dobu 10 let

500 000 Kč
30 000 Kč

250 000 Kč
15 000 Kč

Živel
(vichřice, krupobití, úder blesku,
povodeň, záplava, požár, pád stromu)

ANO
(bez spoluúčasti u škod do 100 000 Kč)

Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem
(poškozená elektroinstalace, brzdová soustava,
chladicí soustava apod.)

ANO
(bez spoluúčasti u škod do 100 000 Kč)

Střet vozidla se zvířetem
(divoká zvěř i domácí zvířata)

ANO
(bez spoluúčasti u škod do 100 000 Kč)

Asistenční služby (havárie, odcizení,
vandalismus, živel – v ČR i zahraničí)

ANO
Odtah do Domovského servisu zdarma!

Garance úhrady oprav v cenách
nových originálních dílů
Garance fixace pojistných sazeb
po celou dobu trvání pojistné smlouvy

ANO
ANO
(i pro klienty s max. jednou pojistnou událostí)

ANO
(pro klienty bez pojistné události)

ANO

NE

ANO
(platí pouze v ČR)

NE

ANO

NE

GAP
(rozdíl mezi pořizovací a časovou cenou vozidla,
bez krytí spoluúčasti z HAV, max. po dobu pěti let)
Přímá likvidace
(nezaviněné i spoluzaviněné škody)
1. škoda bez vlivu na bonus

DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ – VOLITELNÁ
Úrazové pojištění osob ve vozidle
(sjednává se vždy dle počtu sedadel
uvedených v TP pojištěného vozidla)

Pojištění zavazadel ve vozidle

denní odškodné po dobu nezbytného léčení = 50 Kč/den
denní odškodné po dobu pobytu v nemocnici = 50 Kč/den
trvalé následky úrazu = 200 000 Kč
smrt následkem úrazu = 100 000 Kč
Možnost sjednání násobků základních pojistných částek (1×, 2×, 3×)
15 000 Kč / 30 000 Kč / 50 000 Kč / 100 000 Kč

DALŠÍ INFORMACE
Slevy za zabezpečení vozidla
Zrychlený bonus za bezeškodní průběh klienta

mechanické = 7 % / vyhledávací = 15 % / mechanické + vyhledávací = 22 %
0–11 měsíců = 10 %
12–23 měsíců = 10 %
24–35 měsíců = 20 %
36–47 měsíců = 30 %
48–59 měsíců = 40 %
60 a více měsíců = 50 %

