Pojištění mobilních strojů
pro partnery koncernu
AGROFERT
Pro partnery koncernu AGROFERT připravila
společnost RESPECT speciální nabídku na pojištění
mobilních strojů za výhodných podmínek.
Na co se pojištění vztahuje
Pojištění nabízí komplexní pojistnou ochranu pokrývající rizika spojená s provozem stroje a zahrnuje:
•

pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem stroje, tzv. povinné ručení,

•

pojištění škod vzniklých na stroji samotném, tzv. strojní pojištění; strojní pojištění nabízíme s rozšířeným
pojistným krytím včetně havarijního pojištění stroje a škod způsobených odcizením a živelními škodami, které ve
standardním krytí nebývají zahrnuty. Pojištění se sjednává s územní platností Evropa.
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Nabídka pojištění - nejnižší možné vyjednané sazby pro partnery bez škodního průběhu
Povinné ručení
Předmět pojištění

Spoluúčast

Roční
pojistné

Rozsah krytí pro všechny
předměty pojištění

Limit plnění

Pracovní stroje - samojízdné

1.196 Kč

Škody na zdraví 1 poškozeného

100.000.000 Kč

Pracovní stroje - přípojné

483 Kč

Traktory kolové

1.196 Kč

100.000.000 Kč

Traktory pásové

1.196 Kč

Škody na věci a ušlý zisk pro
všechny pojištěné z jedné
pojistné události

380 Kč

Náklady právní ochrany

Malotraktory

Bez spoluúčasti

10.000 Kč

U motorových vozidel

Přípojná vozidla do 750 kg

186 Kč

Přípojná vozidla nad 750 kg

470 Kč

Řidič - smrt úrazem

100.000 Kč

Přípojná vozidla traktoru do 750 kg

168 Kč

Řidič - trvalé následky úrazu

200.000 Kč

Přípojná vozidla traktoru nad 750 kg

441 Kč

Asistenční služba pro havárii

zahrnuto

Strojní pojištění
Předmět pojištění

Pracovní stroje - mobilní

Traktory

Pracovní stroje - stacionární

Spoluúčast

Roční pojistné sazba z pojistné
částky

20.000 Kč

7,659 ‰

10.000 Kč

8,073 ‰

5.000 Kč

8,887 ‰

20.000 Kč

7,625 ‰

10.000 Kč

8,387 ‰

5.000 Kč

9,645 ‰

20.000 Kč

5,486 ‰

10.000 Kč

5,775 ‰

5.000 Kč

6,344 ‰

Harvestory

10.000 Kč

11,456 ‰

Vyvážecí soupravy vč. hydraulických nástavců

10.000 Kč

10,510 ‰

Traktory a čelní nakladače pro lesní provoz

10.000 Kč

10,825 ‰

Rozsah krytí pro
všechny předměty
pojištění

Limit
plnění

Uveden níže

Sjednaná
pojistná
částka
stroje

Rozsah krytí:
•

škody vzniklé špatnou, případně chybnou obsluhou

•

škody vzniklé vniknutím předmětu

•

škody vzniklé na vyměnitelných součástech do 50 % nové ceny (matrice, žací lišty, síta)

•

škody vzniklé z titulu technických rizik

•

škody vzniklé živelními riziky

•

škody vzniklé krádeží stroje a jeho součástí (lze z krytí vyjmout - snížení uvedené sazby o 10%)

•

škody vzniklé chybou konstrukce, vadou materiálu

•

škody vzniklé zkratem, výbuchem kotle, selháním měřících a regulačních zařízení

•

škody na elektronických součástech, na skleněných součástech, na pneumatikách (pro lesnické stroje krytí
pneumatik do 50% nové ceny)

•

škody vzniklé pádem předmětu či stroje

•

škody vzniklé při převozu po komunikaci - havarijní pojištění (možnost připojištění - zvýšení uvedené sazby o 10%)

Kontakt
Ing. Eva Gmentová, ředitel divize AGROFOOD, tel: +420 227 200 144, mobil: +420 603 280 642,
fax: +420 227 200 101, e-mail: eva.gmentova@respect.cz

Kontakty na regionální
zastoupení najdete na
www.respect.cz

