Keď vraziť,
tak do bezpečnosti

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE
Ako prví na trhu vás odmeníme zvýhodnenou sadzbou
poistného, ak je vaše vozidlo vybavené pokročilými
systémami asistovaného riadenia ADAS:
adaptívny tempomat,
systém núdzového brzdenia,
monitorovanie mŕtveho uhla,
varovanie opustenia jazdného pruhu,
parkovací asistent a iné.
S PZP získate:
extra výhodné ceny pre vozidlá s výkonom motora
do 100 kW pre klientov ČSOB Finančnej skupiny,
vaše auto je poistením kryté na celom území Európy
a Ruskej federácie,
rýchla a efektívna likvidácia poistných udalostí
prostredníctvom mobilnej aplikácie ČSOB Asistent,
v prípade potreby obhliadky vášho vozidla vás mobilný
likvidátor navštívi na dohodnutom mieste a čase.

Atraktívne NONSTOP asistenčné služby k PZP:
PRÍKLADY TECHNICKEJ ASISTENCIE

ŠTANDARD

PRÉMIUM

v cene PZP

poplatok
11 € ročne

Oprava vozidla na mieste
v prípade poruchy v zahraničí

150 €

200 €

Odtiahnutie v zahraničí
v prípade nehody

250 €

350 €

Úschova nepojazdného vozidla
po nehode v zahraničí

10 dní

15 dní

Náhradné vozidlo pri poruche
v SR (pokračovanie v ceste)

zorganizovanie

4 dni

Oprava defektu pneumatiky

60 €

100 €

Dovoz paliva pri nedostatku

zorganizovanie

100 €

V prípade ťažkostí volajte kedykoľvek asistenčnú službu
+421 2 4445 0050.
S ČSOB havarijným poistením sa limity pre asistenčné
služby PZP navýšia aj o limity z havarijného poistenia.
Limity a rozsah asistenčných služieb sú uvedené
v prílohe č. 1 k poistnej zmluve PZP.

PZP CHRÁNI VAŠE FINANCIE
Najvyššie vyplatené poistné plnenie na jednej poistnej
udalosti v ČSOB Poisťovni bolo vo výške 31 312 € –
ako sťaženie spoločenského uplatnenia poškodenej
spolujazdkyne. Poistná udalosť nastala z dôvodu
mikrospánku vodiča.
ČSOB Poisťovňa vyplatila škodu 16 684 € spôsobenú
klientom, keď nabúral do pred ním idúceho motorového
vozidla, ktoré prudko zabrzdilo kvôli prebiehajúcej líške.
Vodič pod vplyvom mikrospánku narazil do zvodidiel.
Nehoda nebola vážna, pre istotu však kontaktoval
asistenčnú službu, ktorá zabezpečila do polhodiny príjazd
mechanika. Po menšej oprave a dôkladnej kontrole klient
mohol pokračovať ďalej v jazde.

PRIPOISTENIA K PZP ZABEZPEČIA
VAŠE AUTO
Možnosť dojednať priamo v poistnej zmluve celý rad
voliteľných pripoistení:
skiel vozidla,
pre prípad živelnej udalosti,
pre prípad kolízie vozidla so zverou,
pre prípad krádeže vozidla.
ČSOB Poisťovňa uhradila poškodenie auta vo výške
4 000 € spôsobené intenzívnym krupobitím.
Srna, ktorá vyskočila z priekopy, zapríčinila čelnú zrážku
s následným poškodením auta za 2 714 €. Spôsobená
škoda bola hradená z pripoistenia priameho stretu
so zverou uzavretého v rámci PZP.
Od neznámeho protiidúceho nákladného auta odletel štrk
a poškodil nielen čelné, ale aj bočné sklo. Celková škoda
890 € bola krytá z pripoistenia skiel.

KONTAKTY NA OHLÁSENIE
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:
Telekom 0850 311 312,
zo zahraničia volajte: +421 2 5966 6997.
Alebo nahláste poistnú udalosť prostredníctvom mobilnej
aplikácie ČSOB Asistent:
kedykoľvek počas denných aj nočných hodín,
priamo na mieste nehody,
digitálne vyplnením krátkeho formulára,
aplikáciu si môžete stiahnuť prostredníctvom QR kódov:
ČSOB Asistent
pre Apple:

ČSOB Asistent
pre Android:

Viac informácií o poistení, ako aj možnosti jeho uzatvorenia,
ponúkame:

KB09/17/204

v pobočkách ČSOB Poisťovne alebo ČSOB Banky,
na Infolinke ČSOB Poisťovne 0850 111 303,
u finančného poradcu.

www.csob.sk

0850 111 303

