
Ochrona gwarancyjna 
dla samochodów używanych

Ochroną gwarancyjną objęty jest każdy pojazd znajdujący się
na platformie Automarket

Minimalny okres ochrony gwarancyjnej wynosi 12 miesięcy

Minimalny zakres ochrony gwarancyjnej obejmuje wymianę 
lub naprawę części:

silnika

manualnej i automatycznej skrzyni biegów

przekładni głównej i rozdzielczej

Pojazdy na Automarket mają różne zakresy ochrony 
gwarancyjnej: podstawowe bądź rozszerzone.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami 
poniższej gwarancji, wybranego przez Ciebie 
samochodu.



Najważniejsze parametry
DEFEND Car Protect COMFORT

Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o przedłużonej gwarancji DEFEND Car Protect COMFORT. Nie
zawiera on wszystkich postanowień obowiązujących w odniesieniu do umowy ubezpieczenia. Kompletne informacje
znajdują się w warunkach ubezpieczenia stanowiących integralną część umowy.

DEFEND Car Protect COMFORT Warunki wstępne

Ubezpieczenie jest zawierane na wypadek nagłej i
nieprzewidywalnej, mechanicznej lub elektrycznej awarii
pojazdu silnikowego, spowodowanej uszkodzeniem
komponentu objętego ubezpieczeniem, która skutkuje
gwałtownym zakłóceniem prawidłowego funkcjonowania
pojazdu i wymaga naprawy lub wymiany komponentu
celem przywrócenia jego prawidłowego działania.

Ubezpieczenie może zostać zawarte dla pojazdów
silnikowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie
przekraczającej 3500 kg, spełniających łącznie poniższe
warunki:
- maksymalny wiek 10 lat 
- maksymalny przebieg 200 000 km

Rozpoczęcie i zakończenie ubezpieczenia

Ubezpieczenie rozpoczyna się następnego dnia po wygaśnięciu gwarancji producenta.
Umowa ubezpieczenia kończy się z momentem osiągnięcia limitu przebiegu objętego ubezpieczeniem lub z datą zakończenia
ubezpieczenia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Wybrany limit przebiegu nie może zostać zmieniony w okresie trwania ubezpieczenia.

Okres ubezpieczenia Łączny limit przebiegu

Ubezpieczenie może zostać zawarte na okres:

 12 miesięcy
 24 miesięcy
 36 miesięcy

Łączny okres gwarancji producenta i DEFEND Car Protect
nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

10 000 km
20 000 km
30 000 km
40 000 km
lub bez limitu km na rok

Składka ubezpieczeniowa Dodatkowe korzyści

Wysokość składki jest określona w umowie
ubezpieczenia.
Jeśli umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej,
składka jest płatna jednorazowo za cały okres
ubezpieczenia.
Składka ubezpieczeniowa płatna jest zgodnie z
harmonogramem i do daty wskazanej w umowie
ubezpieczenia.

- Rozliczenia bezgotówkowe z serwisem, więc nie trzeba
płacić za naprawy z własnych środków.
- Profesjonalne naprawy w autoryzowanych stacjach
obsługi na terenie Polski i krajów UE.
- Minimum formalności oraz atrakcyjne ceny
ubezpieczenia.

Limit odszkodowania Procedura zgłoszenia szkody

Limit na 1 szkodę / całkowity
3 750 zł/ 7 500 zł
7 500 zł / 15 000 zł
Brak limitu w zakresie ilości zgłaszanych szkód.

Należy  zgłosić  szkodę  telefonicznie  pod  numerem
+ 32 797 10 41 w ciągu 7 dni od daty jej wystapienia.
Po wystąpieniu awarii, należy niezwłocznie zgłosić się z
pojazdem do wyspecjalizowanego serwisu naprawczego.
Dalej należy postępować zgodnie z instrukcjami Centrum
Autoryzacji Szkód (CAS).

Żadne naprawy nie mogą zostać przeprowadzone
bez uprzedniej akceptacji ze strony CAS!

Udział własny
750 zł
1 500 zł
Bez udziału własnego

Ubezpieczyciel

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. z siedzibą 1033 Budapest, Flórián tér 1., Węgry.

Centrum Autoryzacji Szkód (CAS)
Defend Insurance Sp. z o.o., z siedzibą: 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000228653 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy, o numerze NIP 205-00-01-853
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