Připojištění Bezstarostná jízda

Bezstarostná jízda
Jezdíte na dovolenou do zahraničí či po Čechách autem? Nebo jedete jen na výlet? Pak je Bezstarostná jízda pro
vás to pravé připojištění.
Každý rok skončí tisíce českých řidičů bezradně na silnici s porouchaným autem. Bezstarostná jízda vás ochrání
před mimořádnými výdaji, pokud se na cestách něco nepovede, a hlavně zajistí komplexní asistenci a pomoc.

Jaké jsou výhody připojištění Bezstarostná jízda?
•	Obsahuje komplexní asistenční služby pro vozidlo (i obytné) na území Evropy bez nutnosti přemýšlet nad
omezenými asistenčními službami vlastního povinného ručení či jiného pojištění.
•	Nový balíček v případě poruchy automobilu na cestách zajistí zdarma dopravu posádky i vozu samotného
zpět domů.
•	V případě závažné poruchy či nehody odpadají starosti, jak se klient dostane do místa určení či domů,
i starosti, jak dopravit nepojízdné vozidlo.
•
Asistenční služba nedopraví vozidlo jen za hranice, ale až do místa bydliště či servisu v okolí bydliště klienta.
•
Asistenční služba posádku vozidla nenechá v nepříjemné situaci na silnici, ale zajistí i náhradní ubytování.

Kolik stojí připojištění Bezstarostná jízda?
To vše jen za „symbolických“ 28 Kč za den.

Rozsah pojištění Bezstarostná jízda
Základní asistenční služby
•
nonstop provoz call centra (zdarma)
•
pomoc silniční služby na místě asistenčního zásahu (max. 60 minut)
•
odtah do servisu, včetně naložení a složení i hydraulickou rukou (max. 150 km)
•
výměna poškozené pneu za rezervu na silnici (zdarma)
•
dovoz PHM -> PHM hradí pojištěný (dovoz zdarma)
•
vyproštění vozidla po nehodě (zajištění; náklady hradí pojištěný)
•
úschova nepojízdného vozidla (max. 5 dní)
Doplňkové asistenční služby
•
vzkaz blízké osobě (zdarma)
•
repatriace vozidla v případě neopravitelnosti do konce pojištěné cesty
(zdarma)
•
individuální služby na základě požadavku pojištěného (zajištění; náklady hradí pojištěný)
•
zajištění náhradního ubytování -> max. 1 noc/3 000 Kč (120 eur)/osoba
•
nebo zapůjčení náhradního vozidla (max. 2 dny)
•
náhradní doprava do cíle cesty nebo domů (autobusová či vlaková jízdenka /1. třída/)
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Příklady pojištění – jak a kdy můžete službu Bezstarostná jízda využít?
Jste na dovolené, a následkem najetí na obrubník dojde k defektu pneumatiky. Naše asistenční služba vyšle
na místo technika i s novou pneumatikou. Technik na místě pneumatiku vymění a vy si hradíte pouze novou
pneumatiku a bez dalších potíží můžete pokračovat v cestě.
Den před odjezdem z dovolené v Rakousku si prorazíte olejovou vanu u svého automobilu. V místním servise
vám však sdělí, že oprava potrvá čtyři dny. Asistenční služba v tomto případě zajistí převoz nepojízdného vozidla
do servisu kousek od vašeho bydliště a po skončení dovolené převeze i vás i rodinu zpět domů, a to celé v ceně
připojištění.

Jak postupovat při nepojízdnosti vozidla?
Vždy volejte na asistenční službu – tel.: +420 226 294 294. Operátoři jsou vám k dispozici 24 hodin denně. Aby
mohl operátor zajistit co nejrychlejší pomoc, připravte si, prosím, číslo pojistné smlouvy, RZ Vašeho vozidla,
kontaktní telefon a co nejpřesnější polohu místa, kde se nacházíte.
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