NONSTOP ASISTENČNÉ SLUŽBY
Naša asistenčná služba vám pomôže napríklad:
s opravou vozidla na mieste, s odtiahnutím
a úschovou vozidla v prípade poruchy alebo havárie,
pri strate kľúčov s otvorením a výmenou zámku,
s defektom pneumatiky, s dopravou vozidla
na územie SR pri oprave nad 7 dní.

CHRÁNIME TÝCH,
KTORÝM SA
PRÍRODA LÍŠKA

Navyše pre elektromobily:
¡ odťah do servisu po havárii aj poruche,
¡ odťah k najbližšej nabíjacej stanici,
¡ náhradný elektromobil v prípade poruchy alebo
havárie.
V prípade ťažkostí volajte kedykoľvek asistenčnú
službu +421 2 4445 0050. S ČSOB povinným
zmluvným poistením sa limity pre asistenčné služby
havarijného poistenia navýšia aj o limity z PZP.

KONTAKTY NA NAHLÁSENIE
POISTNEJ UDALOSTI
Ak vám vznikla škoda alebo ste spôsobili škodu,
bez zbytočného odkladu zavolajte na Call centrum
likvidácie v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00:
0850 311 312, zo zahraničia volajte: +421 2 5966 6997.
Alebo nahláste svoju poistnú udalosť online na našom
webe: www.csob.sk/nahlasenie-poistnej-udalosti.
Pre nahlásenie poistnej udalosti stačí vaše rodné číslo
alebo číslo poistnej zmluvy. Získajte prehľad
o aktuálnom stave vybavovania svojej poistnej udalosti
na našom webe: www.csob.sk/stav-poistnej-udalosti.
Podrobnejšie informácie o rozsahu poistenia nájdete
na webe www.csob.sk.

www.csob.sk

0850 111 303

POISTENIE
ELEKTROMOBILOV

HAVARIJNÉ POISTENIE
pre batériové elektrické vozidlá

Havarijné poistenie pre elektromobily od ČSOB
Poisťovne vám prináša výhodnejšiu cenu poistenia
než pri spaľovacích motoroch a navyše extra krytie
pre váš elektromobil.

S naším poistením získate:
¡ poistné krytie poškodenia alebo zničenia vozidla
v prípade havárie, krádeže, živelnej udalosti,
vandalizmu alebo poškodenia hlodavcami,
¡ možnosť poistiť si nové aj jazdené automobily,
¡ platnosť poistenia na území Európy a v európskej
časti Turecka,
¡ profesionálne nonstop asistenčné služby.

Navyše pre batériové elektrické vozidlá
kryjeme:
¡ batériu elektromobilu pre prípad poškodenia
haváriou, vandalizmom, krádežou, hlodavcami.
Tak isto je kryté poškodenie živlom a explóziou
alebo poškodenie samovznietením,
¡ kabeláž v prípade poškodenia hlodavcami alebo
skratom,
¡ krytie poškodenia vozidla skratom spôsobeným
nabíjacou stanicou (aj verejnou),
¡ poškodenia Wallbox-u (domácej nabíjacej stanice)
v prípade nárazu vozidla, skratu, vandalizmu,
živlu, nesprávnej obsluhy alebo únavy materiálu
a ďalších,
¡ 100 % hodnoty vozidla vrátane batérie po dobu
1 roka od dátumu prvej evidencie vozidla.

Ďalšie krytia v cene poistenia:
¡ Poškodenie alebo strata batožiny s limitom
1 000 €.
¡ Úmrtie vo výške 1 750 € a trvalé následky úrazom
s limitom do 3 500 € pre všetkých pasažierov.
¡ Myslíme aj na klientov s malými pasažiermi: krytie
detských autosedačiek a podsedákov v rozsahu
znemožňujúcom ich ďalšie používanie alebo
ich ďalšie používanie neodporúča ich výrobca
v návode na použitie. Ročný limit poistného
plnenia na celé poistné obdobie je 300 €.

Spoluúčasť:
¡ 0 % spoluúčasť v prípade škody spôsobenej
povodňou, záplavou, krupobitím alebo víchricou,
ak je škoda nad 1 000 € (platí aj pre hybridy).
¡ Spoluúčasť pri poškodení skiel znížená na 100 €
bez poškodenia batérie.
¡ S poistnou sumou do 50 000 € je spoluúčasť
5 % min. 150 €. V prípade vyššej poistnej sumy
ako 50 000€ sa bude uplatňovať spoluúčasť
10 %, min. 300 €.
¡ Ak je poškodená batéria vozidla: v prípade, keď
dôjde k poškodeniu batérie vozidla, uplatní sa
spoluúčasť 700 € alebo spoluúčasť dojednaná na
poistnej zmluve, podľa toho, ktorá bude vyššia.

