
Pojištění 
Náhodného 
poškození 
a odcizení

Hlavní výhody pro zákazníka
  Oprava poškozeného výrobku nebo výměna za nový. 

V případě výměny dostane zákazník na výběr z výrobků 
stejné nebo srovnatelné kvality a vybraný výrobek mu bude 
do výše pojistného limitu doručen až domů. 

  Náklady za opravu či za nový výrobek platí pojišťovna 
přímo výrobci či servisu. V případě, že si jako náhradu 
vybere zákazník výrobek s vyšší pořizovací hodnotou, doplatí 
rozdíl mezi cenou původního a nového výrobku.  

  Záruka, že o peníze za pojištění zákazník nepřijde. 
V případě, že zákazník přijde o výrobek v zákonné záruce 
(vrácením, výměnou či úplným zničením výrobku), stačí 
tuto skutečnost nahlásit pojišťovně a ta zákazníkovi vrátí 
nespotřebovanou část pojistného zpět. 

  Jednoduché hlášení škody. 
Zákazník má několik možností, jak jednoduše a rychle 
nahlásit poškození nebo odcizení výrobku:

Příklady poškození či odcizení
  Pád. 

  Vniknutí kapaliny do elektronických částí.

  Mechanické poškození (také dětmi nebo domácími mazlíčky).

 Vniknutí cizích předmětů.

 Loupež za použití nebo pohrůžky násilí. 

  Krádež vloupáním za použití násilí do
 - uzamčeného prostoru (byt, pevná uzamčená skříňka, trezor).

 -  uzamčeného vozidla (zavazadlový prostor či odkládací 
schránka).

Pojištění nekryje například
  Úmyslné poškození výrobku.

  Kosmetické vady, které nemají vliv na funkci výrobku.

  Odcizení výrobku, který byl volně odložený a ponechaný 
bez dozoru.

 Odcizení výrobku z auta, pokud byl zvenčí vidět.

 Odcizení, které nebylo nahlášeno Policii České republiky.

  K dispozici ve variantách na 1 nebo 2 roky. 
Odcizení vždy platí pouze 1 rok od sjednání.

  Platí ihned po zakoupení výrobku.

  Zaniká výměnou neopravitelného výrobku za nový, odcizením 
výrobku nebo vyčerpáním limitu pojistného plnění.

  Nelze sjednat zpětně.

  Uhradí za zákazníka náklady na opravu či výměnu včetně 
diagnostiky poškození až do výše pojistného limitu.

  Limitem pojistného plnění je pořizovací cena výrobku.

  Nezahrnuje časovou cenu (amortizaci).

  Zahrnuje spoluúčast na pojistném plnění 1. rok: 15 %  
 2. rok: 25 %

Pojišťovna AWP P&C Česká republika – odštěpný závod je pojistitelem tohoto produktu. Asistenční společnost AWP Solutions ČR a SR, s.r.o. 
je zprostředkovatel služeb Pojistitele, vyřizuje pro pojišťovnu likvidační služby a provoz asistenčního centra.
Logo Allianz Assistance bylo použito s vědomím AWP P&C SE, se sídlem 93400 Saint Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, která je jeho vlastníkem.

Použitím QR kódu na pojistné smlouvě se 
její údaje automaticky načtou do webového 
formuláře hlášení škod.

www.hlaseniskod.cz  
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