Pojištění,
		které jinde
nenajdete!

Proč pojištění fotoaparátů a fotopříslušenství







úhrada neplánovaných výdajů na pořízení nového výrobku
řešení důsledků neopatrné manipulace či jiného mechanického poškození
nezohledňujeme amortizaci, při škodě obdržíte voucher na nový výrobek
široký rozsah pojistné ochrany
bezkonkurenčně rychlá on-line likvidace škod do 7 pracovních dnů
platnost pojištění po celém světě

www.ERVpojistovna.cz

Proč ERV Evropská pojišťovna?
 kvalita služeb je vždy na prvním místě
 specialista na pojištění volnočasových aktivit
 silné mezinárodní zázemí

 ocenění od Asociace českých pojišťovacích makléřů
 nejširší rozsah plnění
 srozumitelné pojistné podmínky s minimem výluk

Na co se pojištění vztahuje?
 vloupání, krádež a loupež
 vandalismus
 neopatrné zacházení

 přepětí v síti
 požár
 živelní události

Přehled pojistného plnění
Maximální pojistná částka na jednu věc

100 000 Kč

Maximální pojistná částka na soubor věcí

200 000 Kč

Spoluúčast na všech pojistných událostech mimo poškození či zničení věci neopatrným zacházením

10 % (min. 500 Kč)

Spoluúčast na poškození či zničení věci neopatrným zacházením

20 % (min. 500 Kč)
celý svět

Územní platnost

Pojistná částka v Kč (cena pojištěné věci)

Pojistné 1 rok

Pojistné 2 roky

do 2 500

290 Kč

490 Kč

do 5 000

350 Kč

560 Kč

do 7 500

490 Kč

740 Kč

do 10 000

690 Kč

990 Kč

do 15 000

990 Kč

1 590 Kč

do 20 000

1 390 Kč

2 190 Kč

do 25 000

1 790 Kč

2 890 Kč

do 35 000

2 390 Kč

3 790 Kč

do 50 000

2 990 Kč

4 790 Kč

do 75 000

4 390 Kč

6 990 Kč

do 100 000

6 190 Kč

9 790 Kč

do 125 000

7 890 Kč

12 690 Kč

do 150 000

9 590 Kč

15 390 Kč

do 175 000

11 390 Kč

18 190 Kč

do 200 000

13 090 Kč

20 990 Kč

Chcete-li pojistit dražší věc, bližší informace o podmínkách najdete u svého prodejce.

Co dostanete při sjednání pojištění?
 doklad o pojištění (pojistku)
 pojistné podmínky (seznamte se s nimi před uzavřením pojistné smlouvy)

Proč nespoléhat na pojištění domácnosti?
 neochrání Vás proti poškození věcí neopatrným zacházením
 má vysoké spoluúčasti
 vztahuje se pouze na škody v rámci pojištěného objektu

Likvidace pojistných událostí v několika snadných krocích

Krádež, loupež
Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Kontaktujte policii
a získejte policejní
protokol

Nahlaste škodu
pojišťovně

V případě pojistné
události obdržíte
voucher

Voucher využijte
u prodejce 1)

Poškození věcí
Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

Krok 6

Nahlaste škodní
událost
pojišťovně

Pojišťovna Vám
zašle dokument,
se kterým se obrátíte na servis 2)

Servis rozhodne
o opravitelnosti
věci

Opravitelná

Servis opraví
věc a předá Vám
fakturu a popis
škody

Fakturu a popis
škody zašlete
pojišťovně

V případě
pojistné události
Vám pojišťovna
proplatí fakturu

Neopravitelná

Servis vyhotoví
zprávu o neopravitelnosti věci

Zprávu zašlete
pojišťovně

V případě
pojistné události
obdržíte voucher

Poznámky:
1) Prodejce - obchod, v němž byla věc zakoupena
2) Servis - opravna určená prodejcem

Krok 7

Voucher využijte
u prodejce

On-line hlášení škodní události na https://online.ervpojistovna.cz/hlaseni-skod nebo e-mailem na claims@ERVpojistovna.cz

Již poosmé za sebou jsme získali
od Asociace českých pojišťovacích
makléřů ocenění Pojišťovna roku.

Již 13 let v řadě je naše společnost
hodnocena cestovními kancelářemi jako
pojišťovna s nejlepším cestovním pojištěním.

ERV Evropská pojišťovna, a. s.
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8
www.ERVpojistovna.cz
Klientská linka 221 860 860
klient@ERVpojistovna.cz

