
Čo je kryté poistením Comfort Plus Extra Max Popis pokrytia

Povinné zmluvné poistenie Povinné zmluvné poistenie (PZP) vás chráni pred finančnými následkami, 
ak spôsobíte škodu niekomu inému v súvislosti s prevádzkou poisteného 
vozidla.

Právna pomoc Telefonická právna rada (asistenčná služba poskytovaná telefonicky 
počas pracovných dní od 8:00 do 16:00).

Základné asistenčné služby (oprava na mieste a odťah vozidla, preprava 
osôb, poskytovanie informácií) v prípade poruchy, poškodenia alebo zničenia 
vozidla. Uzatvorenie asistenčných služieb je uvedené v poistnej zmluve.

Ak sa vám vybila vysokonapäťová batéria, pomôžeme vám 
dostať sa k najbližšej nabíjacej stanici.

Platí iba pre elektromobil:
Asistenčné služby (základné)

Úrazové poistenie (základné) Kryje úraz vodiča a prepravovaných osôb, ak sú účastníkmi dopravnej 
nehody. Limit krytia je uvedený v poistnej zmluve.

Živel Kryje škody v dôsledku živelných udalostí (povodeň, záplava, víchrica, 
búrlivý vietor, zemetrasenie, zosuv pôdy, atmosférické zrážky, krupobitie, 
úder blesku, snehová lavína, ťarcha snehu alebo ľadu).

Kryje škody v dôsledku požiaru, explózie alebo implózie.

Platí iba pre elektromobil:

Škody na vašej nabíjacej výbave v dôsledku požiaru, explózie 
alebo implózie (nabíjacie káble, nabíjačky, adaptéry).

Škody na vysokonapäťovej batérii v dôsledku požiaru, 
explózie alebo implózie.

Požiar, explózia, implózia

Poškodenie zvieraťom Kryje škody spôsobené zrážkou so zvieraťom a škody spôsobené 
hlodavcom.

Asistenčné služby (rozšírené)
Rozšírené asistenčné služby (oprava na mieste a odťah vozidla, preprava 
osôb, poskytovanie informácií, náhradné vozidlo, náklady na ubytovanie 
alebo návrat do miesta bydliska, návrat po nájdené vozidlo, prepravu 
telesných pozostatkov, odstránenie zvyškov vozidla) v prípade poruchy, 
poškodenia alebo zničenia vozidla. Uzatvorenie asistenčných služieb je 
uvedené v poistnej zmluve.

Úrazové poistenie (rozšírené) Kryje úraz vodiča a prepravovaných osôb, ak sú účastníkmi dopravnej 
nehody. Limit krytia je uvedený v poistnej zmluve.

Kryje krádež vozidla.

Krádež vašej nabíjacej výbavy  (nabíjacie káble, 
nabíjačky, adaptéry).

Krádež vysokonapäťovej batérie.

Platí iba pre elektromobil: Odcudzenie

Vandalizmus Kryje škody v dôsledku vandalizmu.

Rozbitie skla Kryje poškodenie alebo zničenie sklenených častí vozidla 
(zasklenie vozidla).

Platí iba pre elektromobil:

Škody na vašej nabíjacej výbave v dôsledku havárie 
(nabíjacie káble, nabíjačky, adaptéry).

Škody na vysokonapäťovej batérii v dôsledku havárie

Havária

Kryje škody na poistenom vozidle v dôsledku havárie.

Finančná strata
V prípade krádeže alebo totálnej škody kryje vozidlo vo výške 
východiskovej hodnoty nového vozidla. Platí pre vozidlá nie staršie ako 
6 mesiacov a po dobu uvedenú v poistnej zmluve. Platí len pre osobné a 
malé nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.

Tabuľka poistných balíkov a krytia




