Pojištění
mobilního
telefonu
V ČEM SPOČÍVÁ SLUŢBA POJIŠTĚNÍ MOBILNÍHO
TELEFONU?
Pojištění mobilního telefonu se vztahuje na jeho
neúmyslné poškození, odcizení a zneužití v případě
odcizení. Zákazník si toto pojištění může sjednat při koupi
výrobku přímo u prodejce.

Pojištění mobilního telefonu lze sjednat na
12 nebo 24 měsíců ve variantě pojištění
STANDARD nebo TOP.
V případě pojistné události má zákazník nárok
na opravu přístroje v servisu či nový výrobek.
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CO ZAPLATÍ POJIŠŤOVNA
A CO PLATÍ ZÁKAZNÍK?
Pojistné plnění je zákazníkovi hrazeno do výše
časové ceny výrobku.
Pojišťovna uhradí náklady na opravu výrobku (včetně
náhradních součástek) a jeho doručení
ze servisu zpět k zákazníkovi. V případě nového výrobku
pojišťovna uhradí náklady na nový přístroj
a jeho doručení zákazníkovi.
Zákazník hradí náklady na dopravu poškozeného přístroje
do servisu a nízkou spoluúčast při převzetí výrobku, a to
ve výši 10% z pojistného plnění.

PÉČE VE DVOU VARIANTÁCH
TOP

STANDARD
Náhodné poškození
- může být způsobené pádem, vniknutím kapaliny
do el.částí, mechanickým poškozením během přepravy
zákazníkovi a vniknutím cizích předmětů do výrobku.
Základní varianta STANDARD nekryje poškození
displeje a jeho dotykové vrstvy.
Odcizení
- ztráta výrobku v důsledku loupeže nebo krádeže
vloupáním (do motorového vozidla)
Zneuţití mobilního telefonu
- Pojišťovna hradí náklady vzniklé v době po odcizení,
související s hovory a staženými daty, včetně nákladů
na blokaci SIM karty, do limitu 3 500Kč.

Zákazník má nárok na všechny 3 druhy pojištění tak, jako
ve variantě STANDARD.
V případě náhodného poškození se navíc pojištění
vztahuje na poškození displeje a dotykové vrstvy
mobilního telefonu.

Varianta TOP lze sjednat buď na 12 nebo 24 měsíců.
Délka pojištění pro případ odcizení je vždy na 12 měsíců.

Varianta STANDARD lze sjednat na 12 měsíců.

JAK PROBÍHÁ ŘEŠENÍ OPRAV?
V případě, že se v průběhu platnosti Záruky PLUS objeví závada na
přístroji,má zákazník dvě možnosti, jak MONDIAL kontaktovat:

ONLINE

QR kód - na pojistné smlouvě
Web - www.hlaseniskod.cz
Stačí, aby zákazník načetl QR kód
na své pojistné smlouvě a automaticky bude
přesměrováni na webové stránky
pro nahlášení pojistné události. Údaje
ze smlouvy se automaticky vepíší
do webového formuláře. Pokud nemá na svém
telefonu QR čtečku, může zákazník nahlásit
pojistnou událost sám přes web.
Po odeslání hlášenky bude zákazník
o dalších krocích informován emailem.
Do 2 pracovních dnů kontaktuje zákazníka
domluví se se s ním na způsobu a termínu
opravy.

TELEFONICKY

+ 420 283 002 868
Zákazník si připraví číslo smlouvy
a zavolá na uvedené číslo.
Pracovníci linky si ověří platnost
smlouvy, vezmou si od zákazníka
kontaktní údaje, dále informace
o výrobku a charakteru jeho závady.
Zakázku poté předají příslušnému
servisnímu partnerovi, který
do 2 pracovních dnů kontaktuje
zákazníka a domluví se s ním
na způsobu a termínu opravy.

Za tiskové chyby neručíme. Pro podrobnější informace si prosím přečtěte platné pojistné podmínky.

V případě
neopravitelnosti nebo
nerentability opravy
poskytujeme zákazníkovi
nový přístroj
srovnatelných
parametrů, včetně jeho
dopravy na adresu

