S POJIŠTĚNÍM DOPRAVNÍ TECHNIKY OD SGEF
VÁS NIC NEZASTAVÍ

www.sgef.cz

Společnost SG Equipment Finance vám spolu s leasingem nebo úvěrem nabízí
i komplexní havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

CO VŠE pojištění zahrnuje?
n Havarijní pojištění v rozsahu „ALLRISK“:
 Živelní pojištění (požár, výbuch, povodeň,

 Pojištění na „časovou cenu“

záplava, vichřice, krupobití,...)
 Pojištění proti krádeži, loupeži, včetně
neoprávněného užití vozidla
 Pojištění proti vandalismu
 Pojistné je po celou dobu financování stejné,
a to bez ohledu na škodní průběh.

n POV v rozsahu stanoveném zákonem (č. 168/1999

Sb.) s limity pojistného plnění:
 100/100 mil. Kč
 50/50 mil. Kč
 Pojistné může zůstat neměnné až 6 let bez
ohledu na škodní průběh.

JAKÉ DALŠÍ ŠKODY, které bývají z pojištění běžně vyloučeny, vám pojistíme?
n Škody na zavazadlech
n GAP

n Úraz dopravovaných osob
n Škody při práci auta jako stroje

CO UMÍME výhodně PŘIPOJISTIT?
n Všechna skla i bez spoluúčasti
n Asistenci s vyproštěním i s „nuceným odtahem“
n Přepravu nákladu v režimu ADR

n Řízení pod vlivem alkoholu do 0,5 promile
n Půjčovné po dobu opravy vozidla

PROČ se vám pojištění SGEF vyplatí?
n Pojistné plnění z „nové ceny“ při „totálce“ do tří

měsíců od data pořízení

n Pojistný makléř, se kterým spolupracujeme, vám

pomůže s vyřízením pojistných událostí.

n Sleva při zabezpečení imobilizérem
n U žádného rizika nestanovujeme limit pojistného
n Zajistíme vám i taková rizika, která se běžně nepojišťují.
plnění, limitem je vždy jen pojistná cena, a to
n Po celou dobu financování vám zaručíme fixní
i v případě krádeže, povodně či záplavy.
sazbu pojištění.
n Pojistné zahrnujeme do splátek financování.

VÍTE ŽE…
n Nejčastější příčiny nárazu vozidla
 Nedodržení předepsané vzdálenosti
 Nepozornost
 Rutina
 Špatné odhadnutí situace
 Stres a časový tlak
 Nedostatečné zabezpečení nákladu
 Podcenění vlastních schopností
 Couvání bez navádění

 Vysoká rychlost
 Počasí
 Střet se zvěří
n Poškození vozidla často způsobuje
 Odcizení části vozidla
 Vykradení vozidla
 Krupobití

SGEF pojištění kryje všechny tyto škody.

