Pojištění mechanických závad
Informačni dokument o pojistném produktu
Společnost: Nissan International Insurance Ltd, pojišťovna schválená regulačním orgánem
Malta Financial Services Authority a registrovaná dle právních předpisů Malty s registračním
číslem C44660
Produkt: 5 pojištění NISSAN
Cílem tohoto Informačního dokumentu pojistného produktu je pouze poskytnout shrnutí hlavního krytí a výjimek. Úplné
předsmluvní a smluvní podmínky produktu najdete v dokumentaci Pojistné smlouvy.

O jaký druh pojištění se jedná?
Toto pojištění zaručuje pojištěnci opravu mechanických závad po uplynutí záruky výrobce na určitou dobu a ujeté kilometry.
Toto pojištění pokrývá mechanické nebo elektrické poruchy pro konkrétní díly vozidla, které je třeba opravit nebo vyměnit
(efektivnost posoudí pojišťovna).

Co je předmětem pojištění?
Neelektrická vozidla

















Klimatizační systém
Brzdový systém a ABS
Chladicí systém
Hnací hřídele
Elektrické řídicí moduly
Elektrické motory a snímače
Motor – všechny vnitřní lubrikované
součásti
Palivová čerpadla a kontroléry
Řízení ovladačů a měřidla přístrojů
Manuální převodovka
Automatická převodovka
Ventilátor topení a výměník tepla
Řídicí systém
Závěsné pružiny a spojovací ramena
(příčná)
Turbodmychadlo
Ložiska kol

Na co se pojištění nevztahuj?














Elektrická vozidla












Topení / klimatizační systém
Brzdový systém a ABS
Hnací hřídel a klouby
Moduly a kontroléry
Elektrické motory a snímače
Pohonný systém – elektromotor, měnič,
redukční převodovka *
Převodník DC / DC a řídicí modul VCM *
Ovládací prvky displeje a bezpečnostní
zadržovací systémy
Řídicí systém
Závěs – pružiny a spojovací ramena
(příčná)
Ložiska kol

* Komponenty pokryté po dobu pěti let podle
záruky výrobce
Úplný seznam toho, co je pojištěno, naleznete
v dokumentaci Pojistné smlouvy.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
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Opotřebení součástek užitím
Nemechanické součástky a servisní položky
Karosérie, čalounění a dekorační prvky, navigace &
audiosystém
Baterie, Li-ion baterie, PTC topný článek, kapacita
baterie, elektrické a nabíjecí kabely
Modifikovaná vozidla nebo vozidla používaná k jiným
účelům než k jejich zamýšlenému soukromému použití
Ztráta, poškození nebo zhoršení kvality způsobené
nehodou, trestným činem nebo nedbalostí majitele
Ztráta nebo poškození způsobená požárem (nebo
jinými přírodními příčinami), korozí, znečištěním,
průnikem vody, nedostatečnou údržbou nebo
použitím nevhodných tekutin
Náklady kryté jinou zárukou nebo pojistnou smlouvou
Náklady podléhající kampani vyvolané výrobcem.
Následná ztráta
Jakékoli jiné součásti, které jsou vyňaty z pojistného
krytí v dokumentaci Pojistné smlouvy.

Veškeré vzniklé náklady, které přesahují nebo nejsou
zahrnuty do rozsahu a obsahu Prodloužené záruky Nissan,
musejí být uhrazeny objednatelem.
Kumulativní hodnota pohledávky nesmí překročit
prodejní hodnotu vozidla v okamžiku poruchy.
Užitková vozidla s celkovou hmotností vozidla přesahující
3,5 tuny.
Jakékoli vozidlo používané jako taxi, nákladní taxi,
vozidlo autoškoly, k dispozici pro cizí potřebu nebo za
odměnu nebo použité v jakémkoli druhu soutěže, jízdy
pro veřejnost, rally nebo závodění není kryto.
Jakákoli veřejná služba včetně policie, sanitky, požární
služby nebo vojenské služby.
Jakákoli další omezení, která mohou být uvedena v
dokumentaci Pojistné smlouvy.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
 5 pojištění Nissan platí na území České republiky a na cestách v zahraničí až do doby 90 (devadesáti) po sobě
následujících dnů, jak je podrobně uvedeno v Pojistných podmínkách.

Jaké mám povinnosti?
• Poskytněte Pojistitele pravdivé, přesné a úplné informace, které jsou požadovány při podepsání Pojistné smlouvy.
• Informujte pojistitele o všech změnách těchto informací (včetně změny užívání vozidla) bez zbytečného odkladu,
obvykle nejpozději sedm pracovních dnů od doby, kdy došlo ke změně. Nepřesná nebo nepravdivá prohlášení
vedou k uložení sankcí stanovených pojistitelem nebo zrušení pojistky.
• Informujte pojistitele o převodu vlastnictví vozidla.
• Během vlastnictví vozidla udržujte vozidlo v souladu s doporučeními výrobce podle předepsané frekvence a
používejte díly a kapaliny stejné nebo lepší kvality, jak jsou podrobně popsány v uživatelské příručce vozidla.
• Udržujte tekutiny ve vozidle na předepsaných úrovních podrobně popsaných v uživatelské příručce vozidla.
• Závadu nahlaste při nejbližší příležitosti vašemu Domácímu dealerovi a podnikněte veškeré nezbytné kroky k
ochraně vozidla před dalším poškozením nebo zhoršením stavu po poruše. Nepokračujte v jízdě s vozidlem, jestliže
hrozí nebezpečí dalšího poškození vozidla.
• Při uplatnění reklamace přivezte vozidlo do příslušných prostor společnosti Nissan okamžitě nebo bez zbytečného
odkladu, zpravidla však do pěti pracovních dnů od nahlášení. Opravné práce nebudou zahájeny, dokud nebude
předložena příslušná dokumentace k Pojistné smlouvě a nárok nebude schválen.
• Podrobný seznam povinností je podrobněji popsán v dokumentaci k Pojistné smlouvě, v Záruce výrobce, v
Záznamu o záruce a údržbě a v uživatelské příručce vozidla. Nesplnění podmínek může vést k neschopnosti uplatnit
nárok na základě tohoto krytí.

Kdy a jak provádět platby?
Pojistné lze uhradit jako jednorázovou platbu před začátkem krytí.

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
Krytí nabývá účinnosti počátkem uvedeným v dokumentaci Pojistné smlouvy a končí po uplynutí délky trvání
smlouvy. Délka trvání smlouvy je definována buď jako doba trvání v měsících, nebo vzdálenost v kilometrech
podle toho, co nastane dříve.
Pojistné krytí může být také předmětem automatického ukončení v konkrétních případech, které jsou podrobně
popsány v Pojistných podmínkách.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
Pojistnou smlouvu lze zrušit písemným oznámením pojistitele ve lhůtě stanovené v Pojistných podmínkách.
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