AutoCare 2.0

MediCare

Asistenční služba pro majitele osobních vozidel, ale
i jejich blízké. Pomoc v případě nehody nebo poruchy,
při srážce se zvěří, defektu pneumatiky, nedostatku
paliva, vybití baterie či krádeže pojištěného vozidla.

Zdravotní pomoc a péče při úrazu, nemoci nebo
zdravotních potížích k dispozici nejen pro pojištěného,
ale celou jeho rodinu.

» K dispozici nonstop

» Bez zbytečných poplatků

» Nonstop asistenční linka

» Nejvyšší plnění na trhu

» Působení po celé Evropě

» Finanční pomoc

Co pojištění AutoCare 2.0 zajišťuje?

» Organizační pomoc

Co pojištění MediCare zajišťuje?

 dtah vozu ze zahraničí do ČR
o
až do výše 75 000 Kč

komplexní poradenství v oblasti zdravotní péče

z ajištění cesty pro vyzvednutí vozu
v zahraničním servisu

doprava k lékaři v případě zdravotních
komplikací

asistence při nehodě, poruše či defektu včetně
vyproštění vozidla

ubytování s dítětem ve zdravotnickém zařízení

 oručení hotovosti na úhradu opravy či pokuty
d
v zahraničí
 bytování, odvoz cestujících nebo náhradní
u
vůz při déletrvající nepojízdnosti

odborné poradenství – lékař na telefonu

 adstandardní ubytování ve zdravotnických
n
zařízeních
finanční náhradu při dlouhodobé hospitalizaci
finanční příspěvek na doplatky na léky

Asistenční služba AutoCare platí pro osobní automobily do 3500 kg, které byly uvedeny do
provozu nejvýše před 14 lety ode dne sjednání pojištění včetně a jsou registrovány na území ČR.

Více na www.auto-care.cz nebo na non-stop lince 810 100 800.

Více na www.medi-care.cz nebo na non-stop lince 221 586 658.

Jak asistenční služby
AutoCare nebo MediCare aktivovat?

1.
Klient si vezme podnikatelskou
půjčku, uhradí v řádném
termínu první splátku a na jeho
číslo mobilního telefonu přijde
unikátní kód.



Nyní je
asistenč
ní s
aktivní n lužba
a dobu
1 roku Z
DARMA

2.

3.

Přihlásí se na webových
stránkách www.auto-care.cz
nebo www.medi-care.cz.
V sekci sjednat pojištění
vyplní formulář.

Do kolonky „Chci uplatnit
slevový kód“, vloží unikátní kód,
který mu přišel
na mobilní telefon.

Pravidla této akce jsou umístěny na www.proficredit.cz

Půjčka, která
Vám kryje záda!
Jsme tu pro Vás už 22 let

