STROJNÍ POJIŠTĚNÍ

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
komplexního balíčku služeb

STROJNÍ POJIŠTĚNÍ přesahující záruku včetně:
• krytí vnitřně vzniklých mechanických škod vniknutím cizího předmětu, vadou materiálu
(např. lomem, prasknutím),
• plnění v případě poškození hlodavci, chybou obsluhy, na škody vzniklé nárazem, pádem,
dopravní nehodou,
• krytí vnitřně vzniklých elektrických škod (např. zkrat, přepětí, indukce) a poškození
elektronických prvků,
• plnění i za díly a nástroje, které se pravidelně často či opakovaně vyměňují při změně
pracovního úkonu (nebo pro opotřebení), ve výši 50 % jejich ceny a 100 % u pneumatik
do stáří 3 let.

POJIŠTĚNÍM získáte:
• plnění bez uplatnění amortizace do stáří 10 let a výše pojistné částky 5 000 000 Kč,
• odbornou pomoc při likvidaci pojistných událostí, která zajišťuje rychlou úhradu
prokazatelně vynaložených nákladů na opravu,
• pojištění akceptované bankami a leasingovými společnostmi při vinkulaci pojistného plnění.

KRYTÍ RIZIK živlu a odcizení v připadě:
• pokud je stroj zabezpečen GPS systémem a od data výroby neuplynulo více jak 5 let,
je hrazena cena nového stroje,
• na živly jako je požár, výbuch, přímý úder blesku, sesuv půdy, vichřice, lavina, zřícení skal
nebo zemin, krupobití, povodeň, záplava, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů apod.
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STROJNÍ POJIŠTĚNÍ

POŠKOZENÍ součástí v případech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stroj se v poli propadne do prohlubně (prasknutí zadní nápravy, poškozený náboj kola),
propadnutí předního kola do výmolu (poškození tlumiče pružení),
poškození diferenciálu (ulomení části klece diferenciálu, vada materiálu),
poškození motoru (utržený ventil prvního válce),
náraz na překážku (deformace spojovací tyče přední nápravy, poškozené uchycení),
náraz na překážku (ulomení hnací hřídele přední nápravy s kardanem),
poškození převodovky (vyosení hřídele, poškození košů spojek),
zkrat řídící jednotky,
poškození střechy a blatníku (např. při pádu stromu),
přetočené drážkování hlavního hřídele pojezdu převodovky (vadou materiálu),
prasknutí šroubu v diferenciálu, vylámání zubů převodu (vadou materiálu),
pád ze svahu (převrácení stroje a následné poškození).

Platnost nabídky od 1. ledna do 31. prosince 2017
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