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INFORMAČNÍ LIST
POJIŠTĚNÍ PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY

Typ pojištění:  Pojištění záruky
Předmět pojištění:  Elektronické či elektrické zařízení
Územní platnost:  Evropa
Doba trvání:  1, 2, nebo 3 roky dle volby koncového zákazníka
Frekvence placení:  Jednorázově
Spoluúčast:  Pouze při totální škodě - 10 % (min. 500 Kč)
Cena pojištění:  Dle sazebníku

Základní parametry

Úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách,  
přičemž důležité podmínky pojištění vyžadující zvláštní pozornost jsou v textu zvýrazněny.

Důležité informace
Co lze pojistit?
Pojistit lze libovolné elektronické či elektrické zařízení v hodnotě 2 000 – 399 999 Kč zakoupené u pojistníka 
nebo jeho obchodního partnera.

Lze pojištění sjednat i dodatečně?
Ano, pojištění můžete sjednat do 30 dní před koncem zákonné nebo smluvní záruky.

Od kdy je pojištění účinné?
Účinnost pojištění začíná prvním dnem po uplynutí zákonné nebo smluvní záruky.

Jaký je rozsah pojištění?
Toto pojištění poskytuje po zvolenou dobu pojistnou ochranu svým rozsahem odpovídající zákonné záruce 
poskytované prodejcem věci.

Jak se stanovuje pojistná částka?
Pojistná částka = nová cena pojištěného zařízení, tedy taková částka, za jakou se dá v době škody pořídit nové 
stejné nebo srovnatelné zařízení. 

Na jak dlouhou dobu je pojištění sjednáváno?
Pojištění může být dle volby koncového zákazníka sjednáno na 1, 2, nebo 3 roky

Výluky z pojištění
Pojištění se nevztahuje mimo jiné na:
Obecně jakoukoliv vadu, která by nebyla uznatelná ze zákonné záruky, zejména:
• mechanické poškození (pádem, úderem, apod.)
• odcizení pojištěného přístroje 
• živelní škody
Zařízení určená k dalšímu prodeji či komerčnímu zapůjčování. 

Úplný seznam výluk z pojištění je uveden v pojistné smlouvě a souvisejících pojistných podmínkách.

Co dělat v případě škody na pojištěném zařízení?
Kontaktovat servisní organizaci na telefonním čísle 596 253 677, e-mailové adrese pojisteni@sil.cz 
nebo prostřednictvím online formuláře na adrese www.sil.cz/pojisteni.
Dále postupovat dle pokynů administrativního pracovníka servisu.
Tento postup platí i pro případ odcizení věci.


