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Toto pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
Článek 4
Limit pojistného plnění, pojistné plnění

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.

Limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele a je vyjádřen
počtem opravených poškození za rok trvání pojištění. Rokem trvání po‑
jištění se rozumí rok od počátku pojištění do výročního dne počátku
pojištění a dále pak rok mezi dvěma výročními dny počátku pojištění.
2. Limit pojistného plnění pro servisní skupinu 1 dle čl. 2 jsou 4 opravená poškození.
3. Limit pojistného plnění pro servisní skupinu 2 dle čl. 2 je 8 opravených poškození.
4. Limit pojistného plnění pro servisní skupinu 3 dle čl. 2 jsou 2 opravená poškození.
5. Nastane‑li pojistná událost a pojištěné vozidlo je pojištěno havarijním
pojištěním, ze kterého lze vzniklá poškození, a to i jen některá, plnit, pak
si pojištěný volí, ze kterého pojištění chce plnit. Nelze plnit z obou pojiš‑
tění současně.
6. Pojistitel poskytne pojistné plnění výhradně ve formě opravy prostřed‑
nictvím vybraných smluvních servisů pojistitele, tedy nelze žádat o pe‑
něžní plnění. Přehled vybraných smluvních servisů pojistitele lze získat
na infolince pojistitele. V případě poškození v zahraničí se provede
oprava až po návratu do ČR ve vybraném smluvním servisu pojistitele.
7. Poskytnutí pojistného plnění není rozhodnou událostí s vlivem na bo‑
nus.

Tyto Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění drobných poškození vozi‑
del ZPPPDP 1/17 (dále jen „ZPPPDP“) doplňují ustanovení Všeobecných
pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidel VPPHAV (dále jen
„VPPHAV“) a Doplňkových pojistných podmínek pro havarijní pojištění
vozidel DPPHAV (dále jen „DPPHAV“).
Článek 2
Předmět pojištění, pojistná nebezpečí
1.
2.

Předmětem pojištění jsou osobní nebo nákladní vozidla s celkovou
hmotností do 3 500 kg.
Pojistným nebezpečím je vznik těchto poškození vozidla rozdělených
do servisních skupin:
a) servisní skupina 1
– oprava promáčknutí karoserie s poškozením laku až do průměru 10 cm na oceli, kovu, hliníkové slitině nebo plechu karoserie,
– oprava laku (drobné oděrky), minizáplata až do délky 30 cm
každé části karoserie.
b) servisní skupina 2
– oprava karoserie bez lakování vozidla až do průměru 5 cm
na oceli, kovu nebo hliníkové slitině nebo plechu karoserie,
– oprava všech typů trhlin a škrábanců čelního skla (ne výměna skla) až do průměru 3 cm,
– oprava čalounění: všechny typy trhlin kůže, vinylu a látek až
do délky 5 cm; propáleniny od cigaret až do průměru 1 cm;
odstranění skvrn na sedačkách až do průměru 5 cm; poškození, trhliny, škrábance na plastovém obložení interiéru vozidla až do průměru 3 cm.
c) servisní skupina 3
– oprava všech typů deformací, trhlin a škrábanců plastových
nárazníků až do délky 30 cm.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
Tyto Zvláštní pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Hlavní výhody pojištění

Jak a kde uplatním nárok na opravu

Máte nárok na opravu až 14 poškození během pojistného roku

Kontaktujte nejprve našeho smluvního partnera:
AUTO REPAIR SYSTEMS, a.s., První Micro Servis v České republice

Ideální doplněk k havarijnímu pojištění – kryje drobné škody do výše
spoluúčasti

W: www.autorepairsystems.cz
E: info@autorepairsystems.cz
T: +420 244 461 945

Poskytnutí pojistného plnění nemá navíc vliv na bonus v havarijním
pojištění
Rychlé vyřízení opravy, mnohdy i na počkání

Po posouzení požadavku a domluvě svůj vůz dopravte na následující
adresu: U Silnice 949/11, 161 00 Praha 6 – Ruzyně

Co je dobré vědět
Při pojistné události vozidla, na kterém vznikne poškození, které se může
plnit z havarijního pojištění i z Pojištění drobných poškození vozidla,
si pojištěný volí, ze kterého pojištění chce plnit. Nelze plnit z obou
pojištění současně.
Pojistné plnění je poskytováno výhradně ve formě opravy prostřednic‑
tvím smluvního servisu na adrese AUTO REPAIR SYSTEMS, a.s., se sídlem
U Silnice 949/11, 161 00 Praha 6 – Ruzyně
V případě poškození v zahraničí se provede oprava až po návratu do ČR
ve vybraném smluvním servisu pojistitele.
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