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Pojištění zvukového procesoru včetně příslušenství 
 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group nabízí výhodný produkt pro pojištění vnější části zvukového 
procesoru včetně příslušenství.  
 
Co takový pojistný produkt pojištění obsahuje? 
 
„All riskové“ pojištění vnějšího řečového procesoru včetně příslušenství (dálkové ovládání, nabíječka) obsahuje 
pojištění všech možných rizik, které by mohly postihnout majitele tohoto zařízení, zejména: 
 

- živelní škody: zničení nebo poškození věci požárem, kouřem, vodou z vodovodních  
                        zařízení, povodní, krupobitím, vichřicí, nárazem vozidla, ale i sesuvem,  
                        zatečením atmosférických srážek 
 

- odcizení věci krádeží, loupeží,  
 
- vandalismus 

 
- ztráta věci 

 
- poškození věci jakoukoli jinou událostí, například porucha, neúmyslné rozbití apod. (pokud není dále 

vyloučeno v příslušných pojistných podmínkách) 
 
Další výhody pojištění: 
 

- pojištění se sjednává na novou cenu, v případě likvidace pojistné události nebude pojišťovna odečítat 
opotřebení či jiné znehodnocení pojištěné věci, 
 

- pojištění se sjednává na dobu 10 let,  
 

- po deseti letech možnost prolongace pojistné smlouvy. Proč pouze na dobu 10 let?? Je to proto, že během 
této doby může dojít například k podstatnému navýšení inflace, případně i k velkému výkyvu kurzovních rizik.  
Snižuje se tím riziko podpojištění. Z tohoto důvodu není vhodné sjednávat pojištění na dobu neurčitou. 
Pojištění na dobu určitou na 10 let je max. časová hranice pro případnou obnovu pojistné smlouvy, smlouvu 
lze sjednat samozřejmě i na dobu kratší, klient je vždy pojišťovnou s předstihem informován o blížícím se 
konci účinnosti pojistné smlouvy. S předstihem jsou zasílány i předpisy pojistného pro další (roční) pojistné 
období, 
 

- pojistné se odvíjí od pojistné částky procesoru včetně příslušenství (procesoru v hodnotě 230 000 Kč 
odpovídá pojistné ve výši cca 3 000 Kč)  

 
- spoluúčast 5 000 Kč, 

 
- místo pojištění celý svět !! 
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Formulář pro pojištění zvukového procesoru včetně příslušenství 
 

- jméno, příjmení, titul, rodné číslo a bydliště pojistníka (ten, kdo sjednává pojištění a platí pojistné) 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- jméno, příjmení, titul, rodné číslo a bydliště pojištěného (ten, který je vlastníkem zařízení, resp. na kterého se 

pojištění vztahuje), v případě, že pojistník a pojištěný je totožná osoba, údaje o pojištěném se nevyplňují 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- telefonní kontakt, e-mail 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
- název zařízení včetně typového označení     

 
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- pořizovací cena procesoru 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
 
- rok výroby procesoru 

 
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- výrobní číslo procesoru 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- výrobní číslo dálkového ovladače  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
- výrobní číslo nabíječky 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Kontaktní osoba: 
 Ing. Lucie Kobrová, jednatel LUTOKO, s.r.o., 
 obchodní zastoupení RESPECT, a.s. 
 GSM: +420 731 612 945  
 e-mail: kobrova.lucie@respect.cz 


